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Kopsavilkums par SIA „Vides serviss”  

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 

 

 SIA „Vides serviss” (turpmāk –  Komersants) 2017.gada 29.decembrī Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) iesniedza sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu (turpmāk  –  tarifu projekts) bez pievienotās vērtības 

nodokļa (turpmāk − PVN) un dabas resursu nodokļa (turpmāk − DRN), kas sastāv no šādām 

komponentēm: 

 

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS (bez PVN un DRN):    

Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente, EUR/t  22,70 

DRN starpības komponente, EUR/t    

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

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

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

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t  

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 22,70 

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 22,70 

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 22,70 

 

Tarifu projekts (detalizēts aprēķins redzams 1.tabulā) izstrādāts, jo: 

1) SIA ,,Vides serviss” reģistrējies Regulatorā kā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs 

atkritumu poligonā „Grantiņi”; 

2) 2017.gada 1.janvārī stājās spēkā izmaiņas Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas 

nosaka, ka atkritumu poligona apsaimniekotājs samazina sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifā iekļautās izmaksas par ieņēmumu daļu, kuru tas gūst kā starpību starp 

maksājumu par DRN, ko samaksā atkritumu apsaimniekotājs un valsts budžetā samaksāto DRN 

par sadzīves atkritumu apglabāšanu. 

Komersants šobrīd sadzīves atkritumu poligonā „Grantiņi” piemēro iepriekšējam 

poligona apsaimniekotājam – SIA „Zemgales Eko”1 Regulatora 2011.gada 30.jūnijā 

apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu – 22,47 EUR/t (bez PVN un 

DRN), kas atbilst jēdzienam „sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente” spēkā esošajā 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikā (Regulatora 

2017.gada 16.februāra lēmums Nr.1/5). 

Tarifu projekts aprēķināts ņemot vērā 2017.gada plānotās izmaksas (pamatojoties uz 

SIA „Vides serviss” atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanas 11 mēnešu faktiskajām 

izmaksām) un 2018.gadā apsaimniekot plānotajiem atkritumu apjomiem, kas, salīdzinot ar 

2017.gada faktiskajiem apjomiem, samazinājušies par 32%, jo kopš 2018.gada 1.janvāra SIA 

„Vides serviss” atkritumu poligonā „Grantiņi” vairs nepieņem nešķirotus sadzīves atkritumus 

no Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novada pašvaldībām. Minētajos novados radītie sadzīves 

atkritumi tiek vesti uz otru Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona (turpmāk – Zemgales 

AAR) sadzīves atkritumu poligonu „Brakšķi II. 3.un 4.kārta” Jelgavas novada Līvbērzes 

pagastā.  

No 2018.gada 1.janvāra poligonā „Grantiņi” tiek pieņemti tikai Bauskas novadā radītie 

nešķirotie sadzīves atkritumi, jo poligona krātuve ir gandrīz piepildīta un Komersants ir sācis 

                                                 
1 SIA „Zemgales EKO”, kas bija dibināta apvienojoties Jelgavas un Bauskas novada pašvaldībām ar mērķi realizēt ES 

Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā”, 2015.gadā, 

noslēdzoties projekta piecu gadu pēcuzraudzības periodam, tika reorganizēta. Reorganizācijas rezultātā manta, kas saistīta ar 

atkritumu poligona „Grantiņi” apsaimniekošanu, tika nodota Bauskas novada pašvaldībai, kura atdalīto mantu pievienoja savai 

kapitālsabiedrībai SIA „Vides serviss”, kas kopš 2017.gada 1.janvāra no SIA „Zemgales EKO” pārņēmusi sabiedriskā 

pakalpojuma sniegšanu atkritumu poligonā „Grantiņi”. 
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darbu pie jauna investīciju projekta izstrādes, kā ietvaros plānota jaunas poligona krātuves 

izbūve, kā arī esošās poligona infrastruktūras paplašināšana. 

1.tabula  

SIA „Vides serviss” tarifu projektā iekļautās izmaksas un apsaimniekotais atkritumu apjoms, 

salīdzinot ar 2017.gada plānotajām izmaksām, EUR 

 

Nr.    Posteņi Apz. 
Plāns'17, 

EUR 

Tarifu 

projekta 

aprēķins, 

EUR 

+/-  tarifu 

projekts 

pret 

plāns'17, % 

1. 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības 

norakstījums 
Inol 617 491 -20 

2. Personāla izmaksas Ipers 77 534 85 463 10 

3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Isaimn 56 389 54 621 -3 

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: 

  25 626 28 550 11 

3.1.1. Izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai    - - - 

3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas   - - - 

3.1.1.2 
atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana 

biogāzē,  nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas 
  - - - 

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:   17 764 18 636 5 

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  

  17 764 18 636 5 

3.1.3.2 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas   - - - 

3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas  izmaksas   - - - 

3.1.4. 
Izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, 

kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos 
  7 862 9 914 26 

3.2. 
Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības 

laikā 
  2 813 2 813 0 

3.3. 
Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 

un nodošanas izmaksas 
  - - - 

3.4. 
Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā 

atkritumu apsaimniekošanas reģionā 
  - - - 

3.5. Pētniecības un attīstības darbības izmaksas   - - - 

3.6. 
Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas 

saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu 
  15 692 10 742 -32 

3.7. Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos   5 346 5 494 3 

3.8. Nodevu maksājumi   449 293 -35 

3.9. Pārējās izmaksas   6 463 6 729 4 

4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) Iekspl 133 923 140 084 5 

5. Nodokļu maksājumi Inod 185 185 0 

6. 

Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, tai 

skaitā izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja 

finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu 

Ik - - - 

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

8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.   134 725 140 760 4 
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1.tabulas turpinājums 
 

Nr.    Posteņi Apz. 
Plāns'17, 

EUR 

Tarifu 

projekta 

aprēķins, 

EUR 

+/-  tarifu 

projekts 

pret 

plāns'17, % 

9. Rentabilitāte Ir 9 431 7 038 -25 

10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.) Ip 144 156 147 798 3 

11. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā 

kārtējā gadā (t) 
Q 9 511 6 511 -32 

12. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā 

kārtējā gadā (t) 
Qap 9 511 6 511 -32 

13. DRN starpība , EUR I DRN starp    

 pie DRN  likmes 25 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu   - - - 

 pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu   - - - 

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

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

14. SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS:      

14.1. Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente, EUR/t (10./11.) Kap 15,16* 22,70 50% 

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

starp 
   

 pie DRN  likmes 25 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu    0,00 - 

 pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu    0,00 - 

 pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu    0,00 - 

 pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu    0,00 - 

14.3. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t (14.1. - 

14.2.) 
T bez DRN    

 pie DRN  likmes 25 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu    22,70 - 

 pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu    22,70 - 

 pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu    22,70 - 

 pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu    22,70 - 

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    

 pie DRN  likmes 25 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu    47,70 - 

 pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu    57,70 - 

 pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu    65,70 - 

 pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu    72,70 - 

* Neietver saimnieciskās darbības rentabilitāti 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs ir tikai viena daļa no kopējās maksas par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu2, kuru apmaksā atkritumu radītājs.  

Otra daļa ir maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un 

uzglabāšanu, kuru nosaka pašvaldība, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp pašvaldību un 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju – sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 

sniedzēju, kuru pašvaldība ir izvēlējusies iepirkuma konkursa kārtībā.  

Trešā daļa ir dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos 

noteiktajā apmērā. 

Ņemot vērā, ka 2018.gada 1.janvārī stājušies spēkā grozījumi Atkritumu 

apsaimniekošanas likumā, kas paredz, ka, aprēķinot tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojumu sadzīves atkritumu poligonos, aprēķinā iekļauj DRN par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, Regulatorā ir sagatavots metodikas 

grozījumu projekts, kuru plānots apstiprināt līdz 2018.gada 28.februārim.  

Pēc metodikas grozījumu spēkā stāšanās komersants iesniegs precizētu tarifu projektu.  

 

                                                 
2 Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.daļa. 


