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Kopsavilkums par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” 

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 

 

 SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” (turpmāk – Komersants) 

2017.gada 29.decembrī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – 

Regulators) 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:    

Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente, EUR/t  53,28 

DRN starpības komponente, EUR/t   

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 25,80 

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 31,70 

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 36,86 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t  

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 27,48 

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 21,59 

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 16,43 

 

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

1) 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; 

2) Eiropas Savienības (turpmāk − ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā investīciju projekta 

„Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” ietvaros (kopējās 

izmaksas 3,17 milj. EUR, tajā skaitā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda dāvinājums 2,7 milj. EUR 

apmērā) iegādātas šķirošanas līnijas nešķirotu sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai 

šķirošanas-pārkraušanas stacijā Jūrmalā un atkritumu poligonā „Janvāri”, palielināta infiltrāta 

savākšanas un attīrīšanas sistēmas jauda, veikta atkritumu poligona gāzes savākšanas un utilizācijas 

sistēmas izbūve, kā arī citu poligona infrastruktūras objektu labiekārtošanas un pilnveidošanas darbi. 

Jauno infrastruktūras objektu ekspluatācija un tehnoloģisko procesu ieviešana uzņēmumā radījusi 

papildus izmaksas, kas nav iekļautas spēkā esošajā tarifā. 

Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā (turpmāk − Piejūras AAR), kas apvieno 

Jūrmalas pilsētas un Mērsraga, Rojas, Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Talsu un Tukuma 

novada pašvaldības, sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšana tiek veikta 

atkritumu poligonā „Janvāri” un uz atkritumu poligona infrastruktūru attiecināmajās atkritumu 

šķirošanas-pārkraušanas stacijās Jūrmalā, Tukumā, Rojā un Kandavā. Tarifu projektā tiek iekļautas 

šādas izmaksas: 

1) izmaksas par nešķirotu sadzīves atkritumu pieņemšanu, sagatavošanu apglabāšanai un 

apglabāšanu atkritumu poligona „Janvāri”  atkritumu krātuvē;  

2) izmaksas par nešķirotu sadzīves atkritumu pieņemšanu un sagatavošanu apglabāšanai 

šķirošanas-pārkraušanas stacijā Jūrmalā;  

3) izmaksas par nešķirotu sadzīves atkritumu pieņemšanu un pārkraušanu šķirošanas-

pārkraušanas stacijās Tukumā, Rojā un Kandavā; 

4) izmaksas par nešķirotu sadzīves atkritumu transportēšanu uz poligonu „Janvāri” no 

Jūrmalas, Tukuma, Rojas un Kandavas šķirošanas-pārkraušanas stacijām. 
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Komersants šobrīd sadzīves atkritumu poligonā „Janvāri” piemēro Regulatora 2014.gada 

18.jūnijā apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu – 28,44 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).  

1.tabula  

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA””  tarifu projektā iekļautās izmaksas, EUR 
 

Nr.    Posteņi 
Apzīmē-

jums 

Tarifu projekta 

aprēķins, EUR 

1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums Inol 123 006 

2. Personāla izmaksas Ipers 531 247 

3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Isaimn 737 647 

3.1.  

Ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas transportlīdzekļiem, iekārtām, 

mehānismiem un būvēm, kā arī izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (t.sk. noma), pa šādiem procesiem: 

  

597 498 

3.1.1. Izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai:   315 718 

3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas   115 526 

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 
  

200 193 

3.1.2. 
Izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās un nogādāšanai 

uz poligonu 
  

177 858 

3.1.3. Izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai:   103 378 

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  

  

74 185 

3.1.3.2 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas   
 

3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas  izmaksas   29 193 

3.1.4. 
Izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, kas nav iekļautas 

citos izmaksu posteņos 
  

544 

3.2. Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā   12 532 

3.3. 
Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un nodošanas 

izmaksas 
  

 

3.4. 
Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu 

apsaimniekošanas reģionā 
  

1 295 

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   80 270 

3.8. Nodevu maksājumi   2 231 

3.9. Pārējās izmaksas   43 821 

4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) Iekspl 1 268 894 

5. Nodokļu maksājumi Inod 3 681 

6. 

Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, tai skaitā izmaksas, 

kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu 

nodrošinājumu 

Ik 

25 543 

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

8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.   1 421 125 

9. Rentabilitāte Ir 99 479 

10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.) Ip 1 520 603 

11. Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā gadā (t) Q 28 538 

12. Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā kārtējā gadā (t) Qap 7 501 

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

 pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu   736 292 

 pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu   904 587 

 pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu   1 051 846 
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1.tabulas turpinājums 

Nr.    Posteņi 
Apzīmē-

jums 

Tarifu projekta 

aprēķins, EUR 

14. SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS:   
 

14.1. Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente, EUR/t (10./11.) Kap 53,28 

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

 pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu   25,80 

 pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu   31,70 

 pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu   36,86 

14.3. Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t (14.1. - 14.2.) T bez DRN 
 

 pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu   27,48 

 pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu   21,59 

 pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu   16,43 

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 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu   62,48 

 pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu   64,59 

 pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu   66,43 

 

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

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu1, 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.  

 

                                                 
1 Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.daļa. 


