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Kopsavilkums par SIA „ALAAS”  

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 
 

  

SIA „ ALAAS” (turpmāk – komersants) 2017.gada 13.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifu projektu (turpmāk – tarifu projekts) ar šādām komponentēm: 

 

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS (bez PVN un DRN): 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente, EUR/t 28,48 

DRN starpības komponente, EUR/t  

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 16,14 

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 19,83 

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 23,06 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t  

pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 12,34 

pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 8,65 

pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 5,43 

 

Komersants šobrīd sadzīves atkritumu poligonā „Križevņiki” piemēro Regulatora 

2017.gada 19.janvārī apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu – 

28,48 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, turpmāk − Metodika).  

Tarifu projekts izstrādāts atbilstoši Metodikai, kurā noteikts, ka sadzīves atkritumu 

poligonu apsaimniekotāji, kuru tarifi apstiprināti laika posmā no 2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 

18.februārim, un tarifa projekta iesniegšana saistīta tikai ar DRN starpības iekļaušanu tarifā, jaunu 

tarifa projektu aprēķina, visas izmaksu pozīcijas un pakalpojumu daudzumus saglabājot tādā pašā 

apmērā kā spēkā esošajā tarifā. 

Pamatojoties uz minēto, SIA „ALAAS” iesniedzis jaunu tarifu projektu (detalizēts 

aprēķins redzams 1.tabulā), kur sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente 28,48 EUR/t, kas 

atbilst jēdzienam „sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs” iepriekšējās metodikas versijā, nav 

mainījusies, un pakalpojuma sniegšanas pilnās izmaksas ir tādā pašā apmērā kā spēkā esošajā 

tarifā. 

SIA „ALAAS” ir reģistrēta 2002.gada 8.maijā un tās kapitāldaļu turētājas ir septiņas 

Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona (turpmāk − Austrumlatgales AAR) 

pašvaldības: Rēzeknes pilsēta (49,30%), Rēzeknes novads (17,51%), Viļānu novads (6,31%), 

Kārsavas novads (5,09%), Ciblas novads (1,83%), Zilupes novads (3,26%) un Ludzas novads 

(16,70%).  

Atkritumu poligonā „Križevņiki” nonāk sadzīves atkritumi no Austrumlatgales AAR, kurā 

apvienotas Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Viļānu novada, Kārsavas novada, Ciblas novada, 

Zilupes novada un Ludzas novada pašvaldības. Komersants nodrošina sadzīves atkritumu poligona 

„Križevņiki” (Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads) apsaimniekošanu, kā arī  sniedz 

atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārvadāšanas pakalpojumus Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, 

Viļānu, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldībām.  
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1.tabula  

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

salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, EUR 

Posteņi  
Spēkā 

esošais 

tarifs 

Tarifu 

projekta 

aprēķins* 

+/- (%) 

tarifu 

projekts 

pret 

spēkā 

esošo 

tarifu 

1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības 

norakstījums 

34 175 34 175 
- 

1.1. Pamatlīdzekļu nolietojums, t.sk.: 32 233 32 233 - 

1.1.1. ēkas, būves 2 464 2 464 - 

1.1.2. iekārtas, mehānismi 23 621 23 621 - 

1.1.3. pārējie 6 148 6 148 - 

1.2. Nemateriālo ieguldījumu izmaksu norakstījums 1 942 1 942 - 

2. Personāla izmaksas 211 284 211 284 - 

2.1. Darba samaksa 170 955 170 955 - 

2.2. Sociālās apdrošināšanas izmaksas  40 328 40 328 - 

3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas  174 879 174 879 - 

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: 

115 822 115 822 

- 

3.1.1. Izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai 15 284 15 284 - 

3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas 6 508 6 508 - 

3.1.1.2 atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transportēšana biogāzē, 

nodošana pārstrādei, u.c.) izmaksas 416 416 

- 

3.1.1.3 atkritumu sagatavošana tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās pārstrādes 

(sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei, u.c.) izmaksas 8 360 8 360 

- 

3.1.2. Izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās un 

nogādāšanai uz poligonu 
- - - 

3.1.3. Izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai: 78 724 78 724 - 

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 

1 290 1 290 

- 

3.1.3.2 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas 0 0 - 

3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas izmaksas 77 434 77 434 - 

3.1.4. Izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, kas 

nav iekļautas citos izmaksu posteņos 21 813 21 813 
- 

3.2. Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā 8 820 8 820 - 

3.3. Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un 

nodošanas izmaksas 147 147 
- 

3.4. Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā 

atkritumu apsaimniekošanas reģionā  1 032 1 032 
- 

3.5. Pētniecības un attīstības darbības izmaksas   - 

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

slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu 19 797 19 797 
- 

3.7. Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos 4 425 4 425 - 

3.8. Nodevu maksājumi 945 945 - 

3.9. Pārējās izmaksas 23 891 23 891 - 

4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) 386 162 386 162 - 

5. Nodokļu maksājumi 1 089 1 089 - 

6. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, tai skaitā 

izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu 

līdzvērtīgu nodrošinājumu 

57 614 57 614 

- 

7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12. punktu 37 140 37 140 - 
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1.tabulas turpinājums 

Posteņi 

Spēkā 

esošais 

tarifs 

Tarifu 

projekta 

aprēķins* 

+/- (%) 

tarifu 

projekts 

pret 

spēkā 

esošo 

tarifu 

8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7. 441 901 441 901 - 

9. Rentabilitāte (7%) 30 933 30 933 - 

10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9) 472 834 472 834 - 

11. Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā gadā (t) 16 600 16 734 0,8% 

12. Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā kārtējā gadā (t)  9 017 - 

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

  pie DRN  likmes 25 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  192 921   

  pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  270 089   

  pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  331 823   

  pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  385 841   

14. Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs:      

14.1. Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente, EUR/t (10./11.) 28,48 28,48 - 

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

  pie DRN  likmes 25 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  11,53   

  pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  16,14   

  pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  19,83   

  pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  23,06   

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

  pie DRN  likmes 25 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  16,96   

  pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  12,34   

  pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  8,65   

  pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  5,43   

15. 

Maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifam bez 

DRN pieskaitot DRN, EUR/t    (14.3.+DRN saskaņā ar Dabas resursu 

nodokļa likumu) 

    

  pie DRN  likmes 25 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  41,96   

  pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  47,34   

  pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  51,65   

  pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu  55,43   

 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas 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. 

 

                                                 
1 Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.daļa. 


