Sagatavots 08.04.2019.
PRECIZĒTS kopsavilkums par SIA “Vides serviss”
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu
2018.gada 24.janvārī, 2.februārī, 10.aprīlī, un 15.maijā Regulators komersantam nosūtīja
papildu informācijas pieprasījumus par tarifu projektā iekļautajām izmaksām.
2018.gada 8.janvārī, 29.martā, 11.jūnijā, 2.augustā un 2019.gada 12.februārī un 28.martā
Regulators saņēma vēstules ar papildu informāciju, izmaksu skaidrojumiem, pamatojošiem
dokumentiem, kā arī precizētu tarifu projektu, kurš tiek virzīts apstiprināšanai 2019.gada 18.aprīļa
Regulatora Padomes sēdē (detalizēts precizētā tarifu projekta aprēķins redzams 1.tabulā)
1.tabula
SIA “Vides serviss” precizētā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta
aprēķins
Nr.*

Posteņi*

Apz.*

TP
aprēķins*
EUR

1.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2.
3.1.3.
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.4.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums
Personāla izmaksas
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un
būvēm, kā arī izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai
(t.sk. noma), kas ietver:
Izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai
atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas
atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana biogāzē, nodošana pārstrādei u.c.)
izmaksas
atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās pārstrādes (sagatavošana
pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas
Izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās un nogādāšanai uz poligonu
Izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai:
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
poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas
infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas izmaksas
Izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, kas nav iekļautas citos izmaksu
posteņos
Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā
Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas
Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas
reģionā
Pētniecības un attīstības darbības izmaksas
Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar slēgtā poligona
monitoringu un uzturēšanu
Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos
Nodevu maksājumi
Pārējās izmaksas
Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.)
Nodokļu maksājumi
Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar
poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu
Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu
Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.
Rentabilitāte (5%)
Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.)
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā gadā (t)
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā kārtējā gadā (t)
Proporcija starp poligonā apglabāto un poligonā pieņemto sadzīves atkritumu daudzumu, %
(12./11.)
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Inol
Ipers
Isaimn

197
66 190
57 107
22 313
21 426
16 435
4 991
887
7 867
9 532

Iekspl
Inod

3 826
384
13 185
123 297
116

Ik

-

Ien

123 610
6 180
129 790
5 777
5 777

Ir
Ip
Q
Qap

100%

Nr.*

Posteņi*

Apz.*

TP
aprēķins*
EUR

14.
14.1.
14.2.
43
50
14.3.
43
50

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS:
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/t (10./11.)
Dabas resursu nodoklis par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu, EUR/t (12./11. * DRN
saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu)
pie DRN likmes 43 EUR/t
pie DRN likmes 50 EUR/t
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar Dabas resursu nodokli, EUR/t (14.1.
+ 14.2.)
pie DRN likmes 43 EUR/t
pie DRN likmes 50 EUR/t

Kap

22,47

M DRN
43,00
50,00
T ar DRN
65,47
72,47

* 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 0,23 EUR/t zemāka nekā sākotnēji iesniegtajā tarifu projektā un atbilst spēkā esošajam
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifam.
Tarifu projektā iekļautās izmaksas ir plānotas, pamatojoties uz 2019.gada plānotajām
izmaksām un apjomiem, ņemot vērā 2019.gada faktiskās elektroenerģijas u.c. cenas.
SIA “Vides serviss” tarifu projektā iekļautās izmaksas vienas tonnas sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai nav pieaugušas, salīdzinot ar SIA “Zemgales EKO”
2011.gadā apstiprināto tarifu bez DRN. Komersants pakalpojumu spēj sniegt spēkā esošā tarifa
apmērā, faktisko ekspluatācijas izmaksu pieaugumu kompensējot galvenokārt uz pamatlīdzekļu,
kurus pašvaldība komersantam nodevusi tikai bezatlīdzības apsaimniekošanā (neiekļaujot
bilancē), nolietojuma izmaksu rēķina, kā arī pateicoties apsaimniekojamā nešķirotu sadzīves
atkritumu daudzuma būtiskam samazinājumam. Arī tarifu projektā iekļautās administrācijas
izmaksas ir būtiski zemākas, jo Vides serviss ir daudznozaru uzņēmums, kur sabiedriskā
pakalpojuma apgrozījums sastāda tikai 5% no kopējā uzņēmuma apgrozījuma. Lai nepaaugstinātu
pakalpojuma izmaksas, arī rentabilitāti komersants plānojis nevis 7% kā spēkā esošajā tarifā, bet
gan 5%.
Tarifu projekta izvērtēšanas procesu ietekmēja:
1) neziņa par poligona “Grantiņi” turpmāko attīstību, kas bija atkarīga no tā, vai tiks
saņemts Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Kohēzijas fonda līdzfinansējums plānotajām
investīcijām, kas komersantam jāveic, lai izpildītu vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. Tās
nosaka, ka komersants nedrīkst apglabāt atkritumus, kas nav sagatavoti apglabāšanai. Ņemot vērā,
ka ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums minēto mērķu sasniegšanai netika piešķirts, komersants
veic visu poligonā ievesto atkritumu apglabāšanu;
2) neskaidrā situācija ar poligona krātuves faktisko piepildījumu, no kā bija atkarīgs,
vai poligonā “Grantiņi” drīkstēs ievest atkritumus apglabāšanai, un cik ilgi poligonā varēs sniegt
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu.
Pārņemot poligona “Grantiņi” apsaimniekošanu 2017.gada 1.janvārī, komersants
konstatēja, ka atbilstoši Valsts vides dienesta 2013.gada 5.jūlijā (2017.gada 1.janvārī pārreģistrēts
uz komersanta vārda) izsniegtajai atļaujai “Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.JE13IA0002” (turpmāk – A kategorijas atļauja) atlikusī krātuves ietilpība pie tobrīd
apglabāšanai ievestā atkritumu apjoma spēs nodrošināt poligona darbību tikai uz dažiem
mēnešiem. Veiktie topogrāfiskie uzmērījumi pieļāva atkritumu apglabāšanas turpināšanu līdz
2017.gada beigām.
2017.gadā SIA “Geo Consultants” veica poligona “Grantiņi” atkritumu krātuves
priekšizpētes modelēšanu un konstatēja, ka esošās krātuves apjomu iespējams palielināt, koriģējot
atkritumu krātuves augstumu un nogāžu slīpumu, tādējādi pagarinot krātuves darbības laiku līdz
2019.gada 31.decembrim pie nosacījuma, ka tiek samazināts poligonā ievestais atkritumu apjoms.
Komersants aicināja Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novada pašvaldības no 2018.gada
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1.janvāra sadzīves atkritumus nogādāt apglabāšanai uz otru Zemgales atkritumu apsaimniekošanas
reģiona ( turpmāk – Zemgales AAR) poligonu “Brakšķi” Jelgavas novadā, ko apsaimnieko SIA
“Jelgavas komunālie pakalpojumi”, poligonā “Grantiņi” pieņemot tikai Bauskas novadā radītos
sadzīves atkritumus. Kamēr Valsts vides dienests izvērtēja turpmāko poligona darbības
iespējamību, laika periodā no 2018.gada 5.februāra līdz 18.augustam SIA “Vides serviss” pilnībā
pārtrauca atkritumu pieņemšanu poligonā “Grantiņi”, novirzot arī Bauskas novadā radīto
atkritumu plūsmu uz poligonu “Brakšķi”.
2018.gada 5.jūlijā komersants saņēma Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides
pārvaldes lēmumu Nr.JE18VL0064, ar kuru tika veikti grozījumi A kategorijas atļaujas
nosacījumos, pagarinot poligona “Grantiņi” krātuves kalpošanas laiku līdz 2019.gada
31.decembrim pie maksimālā poligonā ievestā atkritumu apjoma – 7 tonnas gadā.
SIA “Vides serviss” ar 2020.gada 1.janvāri plāno pārtraukt regulējamā sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu. Bauskas novadā radīto atkritumu apglabāšanu pašvaldība
plāno deleģēt otram Zemgales AAR poligona “Brakšķi” apsaimniekotājam SIA “Jelgavas
komunālie pakalpojumi”.
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
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