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Sagatavots 15.11.2018. 

 

PRECIZĒTS kopsavilkums par  SIA „Getliņi EKO”  

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 
 

  

2018.gada 24.janvārī, 6.aprīlī, 20.jūnijā, 13.augustā un 14.septembrī Regulators 

komersantam nosūtīja papildu informācijas pieprasījumus par tarifu projektā iekļautajām 

izmaksām. 

2018.gada 29.martā, 5.jūnijā, 8.augustā, 12.septembrī un 30.oktobrī Regulators saņēma 

vēstules ar papildu informāciju, izmaksu skaidrojumiem, pamatojošiem dokumentiem, kā arī 

precizētu tarifu projektu, kurš tiek virzīts apstiprināšanai 2018.gada 29.novembra Regulatora 

Padomes sēdē (detalizēts precizētā tarifu projekta aprēķins redzams 1.tabulā)  

1.tabula  

SIA „Getliņi EKO” precizētā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta 

aprēķins 

Nr.*    Posteņi* Apz.* 
TP aprēķins* 

EUR 

1. 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības 

norakstījums 
Inol 1 898 976 

2. Personāla izmaksas Ipers 2 336 869 

3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Isaimn 6 930 988 

3.1. 

Ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas transportlīdzekļiem, 

iekārtām, mehānismiem un būvēm, kā arī izmaksas materiāliem sadzīves 

atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (t.sk. noma), kas ietver: 

  6 416 577 

3.1.1. Izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai    4 557 315 

3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas   3 911 381 

3.1.1.2 
atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana biogāzē,  

nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas 
  645 934 

3.1.1.3 
atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās pārstrādes 

(sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas 
  - 

3.1.2. 
Izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās un 

nogādāšanai uz poligonu 
  - 

3.1.3. Izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai:   1 618 946 

3.1.3.1 

inerto atkritumu transportēšanas uz apglabāšanas krātuvi, izlīdzināšanas, 

blietēšanas, starpslāņu klājuma un nogāžu veidošanas, krātuves ceļu izbūves, to 

uzturēšanas  u.c. izmaksas, kas nav iekļautas citu tehnoloģisko procesu sastāvā  

  664 994 

3.1.3.2 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas   593 212 

3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas  izmaksas   360 740 

3.1.4. 
Izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, kas nav 

iekļautas citos izmaksu posteņos 
  240 316 

3.2. Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā   36 838 

3.3. 
Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un 

nodošanas izmaksas 
  - 

3.4. 
Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu 

apsaimniekošanas reģionā 
  120 003 

3.5. Pētniecības un attīstības darbības izmaksas   - 

3.6. 
Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar 

slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu 
  - 

3.7. Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos   258 585 

3.8. Nodevu maksājumi   14 283 

3.9. Pārējās izmaksas   84 702 

4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) Iekspl 9 267 857 

5. Nodokļu maksājumi Inod 2 996 

6. 

Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, t.sk. izmaksas, 

kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu 

nodrošinājumu 

Ik 145 220 

7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu Ien 356 222 

8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.   10 958 828 
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Nr.*    Posteņi* Apz.* 
TP aprēķins* 

EUR 

9. Rentabilitāte (7%) Ir 767 118 

10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.) Ip 11 725 946 

11. Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā gadā (t) Q 281 492 

12. Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā kārtējā gadā (t) Qap 107 778 

13. 
Proporcija starp poligonā apglabāto un poligonā pieņemto sadzīves 

atkritumu daudzumu, % (12./11.) 
  38,29% 

    

14. SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS: 

14.1. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/t 

(10./11.) 
Kap 41,66 

14.2. 
Dabas resursu nodoklis par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu, 

EUR/t (12./11. * DRN saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu) 
M DRN   

35 pie DRN  likmes 35 EUR/t   13,40 

43 pie DRN  likmes 43 EUR/t   16,46 

50 pie DRN  likmes 50 EUR/t   19,15 

14.3. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar Dabas resursu 

nodokli, EUR/t (14.1. + 14.2.) 
T ar DRN   

35 pie DRN  likmes 35 EUR/t   55,06 

43 pie DRN  likmes 43 EUR/t   58,12 

50 pie DRN  likmes 50 EUR/t   60,81 

* Tarifu projekts aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2017.gada 16.februāra lēmuma Nr.1/5 „Sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika” prasībām. 

 

Precizētajā tarifu projektā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente 

ir par 1,77 EUR/t (4,4%) lielāka nekā sākotnēji iesniegtajā tarifu projektā.  

Tarifu projektā iekļautās izmaksas ir aktualizētas, par pamatu ņemot 2017.gada faktiskās 

izmaksas un apjomus, kā arī 2018.gadā aktualizētās plānotās izmaksas un apsaimniekošanai 

pieņemtos un faktiski apglabātos atkritumu daudzumus (ņemot vērā 2018.gada deviņu mēnešu 

faktu) tajos procesos, kuros ir notikušas izmaiņas vai arī izmaiņas gaidāmas 2019.gada periodā, 

kad plānota tarifa piemērošana. 

Salīdzinājumā ar sākotnējo aprēķinu, kurš veikts, pamatojoties uz 2016.gada faktiskajām 

izmaksām un apjomiem, 2017.-2018.gadā SIA „Getliņi EKO” izveidoti jauni regulējamā 

pakalpojuma sniegšanu nodrošinošie pamatlīdzekļi. Ir pieņemts lēmums par aizņēmuma 

piesaistīšanu 10 milj. EUR apmērā poligona attīstības projektu vajadzībām; ir mainījusies darba 

samaksas nodokļu politika un vidējā darba samaksa valstī, kā rezultātā pieaugušas personāla 

izmaksas; pieaugušas elektroenerģijas un citas izmaksas. Iekļautas izmaksas par jaunajiem 

tehnoloģiskajiem procesiem poligonā, kā arī precizēts izmaksu attiecināšanas modelis. Precizētā 

tarifu projekta aprēķinā ņemti vērā 2018.gadā publiskā iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtie 

līgumi – par darbinieku ēdināšanu un aizņēmuma piešķiršanu. Minēto izmaiņu rezultātā veiktas 

korekcijas visos izmaksu posteņos. 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (ar DRN), kuru apstiprina Regulators, 

ir tikai viena daļa no kopējās nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas[1], kas 

jāmaksā atkritumu radītājam. Otra atkritumu apsaimniekošanas maksas daļa ir pašvaldības 

lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu 

reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu 

savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, 

kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs[1]. 
 

Ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas  

pakalpojumu departamenta   

Atkritumu apglabāšanas pakalpojumu  nodaļa 

                                                 
[1] Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pants 


