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Kopsavilkums par SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” 

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 

 

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018.gada 

14.martā saņēma pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ventspils labiekārtošanas 

kombināts” (turpmāk –  SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” vai komersants) 2018.gada 

12.marta iesniegumu Nr.1.5/130 ar tam pievienoto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 

tarifu projektu, ko veido šādas komponentes: 

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS (ar DRN* un bez PVN): 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/t 42,34 

DRN* par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu, EUR/t  

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 0,41 

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 0,51 

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 0,59 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar DRN*, EUR/t  

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 42,75 

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 42,85 

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 42,93 

*DRN – dabas resursu nodoklis par sadzīves atkritumu apglabāšanu 

 

Komersants šobrīd sadzīves atkritumu poligonā „Pentuļi” piemēro Regulatora 2017.gada 

24.augustā apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, ko veido šādas 

komponentes: 

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS (bez DRN* un bez PVN): 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/t 42,34 

DRN* starpības komponente, EUR/t  

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 34,59 

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 42,49 

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 49,41 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs bez DRN*, EUR/t  

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 7,75 

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu -0,15 

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu -7,07 
  

Maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifam bez DRN 

pieskaitot DRN, EUR/t 

 

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 42,75 

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 42,85 

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 42,93 

*DRN – dabas resursu nodoklis par sadzīves atkritumu apglabāšanu 

 

Tarifu projekts iesniegts, jo 2018.gada 1.janvārī stājās spēkā izmaiņas Atkritumu 

apsaimniekošanas likumā (turpmāk – Likums). Likuma 41.panta pirmās daļas 9.punkts noteic, ka 

tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos iekļauj dabas resursu nodokli par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu (DRN) normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

Ņemot vērā minētos grozījumus Regulators 2018.gada 18.janvārī pieņēma lēmumu Nr.1/1 

„Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 16.februāra lēmumā 

Nr.1/5 „Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”” (Latvijas 

Vēstnesis, 2018, 15.nr.), kas stājās spēkā 2018.gada 23.janvārī (turpmāk – Metodika). 

Veiktie grozījumi Metodikā pēc būtības ir tehniska rakstura izmaiņa. DRN par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu, kas līdz grozījumu veikšanai Metodikā bija jāpieskaita Regulatora 

apstiprinātajam sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifam, tagad ir iekļauts tarifā. 

Gala maksājums pakalpojuma lietotājiem veikto grozījumu dēļ nemainās.   
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Atbilstoši Metodikas 47.punktam, ja komersanta sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifs apstiprināts laika posmā no 2017.gada 1.jūnija līdz metodikas spēkā stāšanās 

dienai un tarifa projekta iesniegšana saistīta tikai ar izmaiņām Likumā, komersants tarifa projekta 

aprēķinā saglabā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pilnās izmaksas un sadzīves 

atkritumu daudzumus tādā pašā apmērā, kā ir iekļauts spēkā esošā tarifa aprēķinā.  

Pamatojoties uz minēto, SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” iesniegusi jaunu tarifu 

projektu (detalizēts aprēķins un salīdzinājums ar spēkā esošo tarifu redzams 1.tabulā), kur gala 

maksājums, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, pakalpojuma lietotājiem nemainās.  

Sadzīves atkritumu poligonā „Pentuļi” nonāk atkritumi no Ventspils atkritumu 

apsaimniekošanas reģiona, tajā skaitā:  Ventspils pilsētas, Ventspils, Alsungas un Kuldīgas novada 

pašvaldībām. 
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1.tabula  

SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” tarifu projektā iekļautās izmaksas un apsaimniekoto atkritumu daudzums, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, EUR 

Nr. Posteņi Apz. 

spēkā 

esošais tarifs 

(spēkā no 

01.10.2017)  

Nr. Posteņi Apz. 
Tarifa 

projekts 

1. 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu 

vērtības norakstījums 
Inol 16 310 

 
1. 

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu 

vērtības norakstījums 
Inol 16 310  

2. Personāla izmaksas Ipers 122 451  2. Personāla izmaksas Ipers 122 451  

3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Isaimn 392 616  3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Isaimn 392 616  

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: 

  351 233 

 

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: 

  351 233  

3.1.1. Izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai    335 405  3.1.1. izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai    335 405  

3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas   61 112  3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas   61 112  

3.1.1.2 
atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana 

biogāzē,  nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas 
  2 671 

 
3.1.1.2 

atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana 

biogāzē,  nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas 
  2 671  

3.1.1.3 

atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās 

pārstrādes (sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) 

izmaksas 

  271 622 

 

3.1.1.3 

atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās 

pārstrādes (sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) 

izmaksas 

  271 622  

3.1.2. 
Izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas 

stacijās un nogādāšanai uz poligonu 
  0 

 
3.1.2. 

izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas 

stacijās un nogādāšanai uz poligonu 
  0  

3.1.3. Izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai:   14 885  3.1.3. izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai   14 885  

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  

  645 

 

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  

  645  

3.1.3.2 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas   0  3.1.3.2 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas   0  

3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas  izmaksas   14 240  3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas  izmaksas   14 240  

3.1.4. 
Izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu 

uzturēšanai, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos 
  943 

 
3.1.4. 

izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu 

uzturēšanai, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos 
  943  

3.2. 
Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona 

darbības laikā 
  6 110 

 
3.2. 

Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona 

darbības laikā 
  6 110  

3.3. 
Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas 
  0 

 
3.3. 

Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas 
  0  

3.4. 
Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā 

atkritumu apsaimniekošanas reģionā 
  0 

 
3.4. 

Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai 

attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā 
  0  

3.5. Pētniecības un attīstības darbības izmaksas   0  3.5. Pētniecības un attīstības darbības izmaksas   0  

3.6. 
Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas 

saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu 
  423 

 
3.6. 

Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas 

saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu 
  423  

3.7. 
Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu 

posteņos 
  15 911 

 
3.7. 

Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu 

posteņos 
  15 911  
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1.tabulas turpinājums  

Nr. Posteņi Apz. 

spēkā 

esošais tarifs 

(spēkā no 

01.10.2017)  

Nr. Posteņi Apz. 
Tarifu 

projekts 

3.8. Nodevu maksājumi   1 063  3.8. Nodevu maksājumi   1 063  

3.9. Pārējās izmaksas   17 875  3.9. Pārējās izmaksas   17 875  

4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) Iekspl 515 067   4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) Iekspl 515 067  

5. Nodokļu maksājumi Inod 6 402  5. Nodokļu maksājumi Inod 6 402  

6. 

Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, tai 

skaitā izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja 

finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu 

Ik 133 681 

 

6. 

Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, 

t.sk. izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja 

finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu 

Ik 133 681  

7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu Ien 0  7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu Ien 0  

8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.   671 461  8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.   671 461  

9. Rentabilitāte (7%) Ir 47 002  9. Rentabilitāte (7%) Ir 47 002  

10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.) Ip 718 463  10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.) Ip 718 463  

11. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā 

kārtējā gadā (t) 
Q 16 968 

 
11. 

Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā 

kārtējā gadā, t 
Q 16 968  

12. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā 

kārtējā gadā (t) 
Qap 200 

 
12. 

Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā 

kārtējā gadā, t 
Qap 200  

         
13. 

Proporcija starp poligonā apglabāto un poligonā pieņemto 

sadzīves atkritumu daudzumu, % (12./11.) 
  1,18% 

13. DRN starpība , EUR (DRN*11.-DRN*12.) 
I DRN 

starp 
  

     
35 pie DRN  likmes 35 EUR/t    586 880      
43 pie DRN  likmes 43 EUR/t    721 024      
50 pie DRN  likmes 50 EUR/t    838 400      

    

         

14. SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS:  
 

14. SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS:  

14.1. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente, EUR/t 

(10./11.) 
Kap 42,34  

 
14.1. 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 

komponente, EUR/t (10./11.) 
Kap 42,34  

14.2. DRN starpības komponente, EUR/t (13./11.) 
K DRN 

starp 
  

 

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    34,59  35 pie DRN  likmes 35 EUR/t   0,41 

43 pie DRN  likmes 43 EUR/t    42,49  43 pie DRN  likmes 43 EUR/t   0,51 

50 pie DRN  likmes 50 EUR/t    49,41  50 pie DRN  likmes 50 EUR/t   0,59 

14.3. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t 

(14.1. - 14.2.) 

T bez 

DRN 
  

 
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    7,75  35 pie DRN  likmes 35 EUR/t   42,75 

43 pie DRN  likmes 43 EUR/t    -0,15  43 pie DRN  likmes 43 EUR/t   42,85 

50 pie DRN  likmes 50 EUR/t    -7,07  50 pie DRN  likmes 50 EUR/t   42,93 
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1.tabulas turpinājums  

Nr. Posteņi Apz. 

spēkā 

esošais tarifs 

(spēkā no 

01.10.2017) 

     

15. 

Maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas 

tarifam bez DRN pieskaitot DRN, EUR/t (14.3.+ DRN 

saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu) 

M ar 

DRN 
  

     
35 pie DRN  likmes 35 EUR/t    42,75      
43 pie DRN  likmes 43 EUR/t    42,85      
50 pie DRN  likmes 50 EUR/t    42,93      

 

 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (iekļauj dabas resursu nodokli[1] par faktiski apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu), kuru 

apstiprina Regulators, ir tikai viena daļa no kopējās nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas[2], 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[2]. 
 

                                                 
[1] 2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (turpmāk – Likums), ar kuru Likuma 41.panta pirmās daļas 9.punkts noteic, ka tarifā par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu poligonos iekļauj dabas resursu nodokli (turpmāk – DRN) normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
[2] Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pants 


