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Sagatavots 03.09.2019. 

 

PRECIZĒTS kopsavilkums par  SIA “Vidusdaugavas SPAAO”  

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 

  

2018.gada 24.janvārī, 13.martā, 3.maijā, 13.jūnijā un 2019.gada 19.februārī, 15.maijā un 

5.augustā Regulators komersantam nosūtīja papildu informācijas pieprasījumus par tarifu projektā 

iekļautajām izmaksām. 

2018.gada 29.martā, 26.aprīlī, 8.jūnijā un 2019.gada 13.februārī, 1.aprīlī, 4.jūnijā, 24.jūlijā, 

30.augustā un 3.septembrī Regulators saņēma vēstules ar papildu informāciju, izmaksu 

skaidrojumiem, pamatojošiem dokumentiem, kā arī precizētu tarifu projektu, kurš tiek virzīts 

apstiprināšanai 2019.gada 12.septembra Regulatora Padomes sēdē (detalizēts precizētā tarifu 

projekta aprēķins redzams 1.tabulā)  

1.tabula  

 

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” precizētā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 

projekta aprēķins 

Nr. *    Posteņi* Apz. * 
TP 

aprēķins* 
EUR 

1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums Inol 113 838 

2. Personāla izmaksas Ipers 201 280 

3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Isaimn 402 634 

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: 

  359 837 

3.1.1. Izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai    134 723 

3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas   88 314 

3.1.1.2 
atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana biogāzē,  nodošana pārstrādei 

u.c.) izmaksas 
  4 002 

3.1.1.3 
atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās pārstrādes (sagatavošana 

pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas 
  42 406 

3.1.2. Izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās un nogādāšanai uz poligonu   94 401 

3.1.3. Izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai:   130 213 

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  

  46 070 

3.1.3.2 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas   0 

3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas  izmaksas   84 144 

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

posteņos 
  499 

3.2. Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā   4 636 

3.3. Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas   325 

3.4. 
Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas 

reģionā 
  2 095 

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 
  6 283 

3.7. Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos   6 604 

3.8. Nodevu maksājumi   1 427 

3.9. Pārējās izmaksas   21 427 

4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) Iekspl 603 914 

5. Nodokļu maksājumi Inod 465 

6. 
Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar 

poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu 
Ik 31 036 

7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu Ien 1 254 

8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.   747 999 

9. Rentabilitāte (7%) Ir 52 360 

10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.) Ip 800 359 

11. Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā gadā (t) Q 19 000 

12. Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā kārtējā gadā (t) Qap 10 450 

13. 
Proporcija starp poligonā apglabāto un poligonā pieņemto sadzīves atkritumu daudzumu, 

% (12./11.) 
  55% 
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Nr. *    Posteņi* Apz. * 
TP 

aprēķins* 
EUR 

14. SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS:   

14.1. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/t (10./11.) Kap 42,12 

14.2. 
Dabas resursu nodoklis par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu, EUR/t (12./11. * DRN 

saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu) 
M DRN   

43 pie DRN  likmes 43 EUR/t   23,65 

50 pie DRN  likmes 50 EUR/t   27,50 

14.3. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar Dabas resursu nodokli, EUR/t 

(14.1. + 14.2.) 
T ar DRN   

43 pie DRN  likmes 43 EUR/t   65,77 

50 pie DRN  likmes 50 EUR/t   69,62 

* 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 

7,02 EUR/t (20%) lielāka nekā sākotnēji iesniegtajā tarifu projektā. 

Salīdzinājumā ar sākotnējo aprēķinu, SIA “Vidusdaugavas SPAAO” izveidoti jauni 

regulējamā pakalpojuma sniegšanu nodrošinošie pamatlīdzekļi. Tarifu projektā iekļautās izmaksas 

ir aktualizētas, ņemot vērā 2018.gada faktiskās izmaksas un apjomus (sākotnēji iesniegtais tarifa 

projekts tika plānots, pamatojoties uz 2016.gada faktiskajiem datiem), kā arī 2019.gadā plānotās 

izmaksas un apsaimniekošanai pieņemtos un faktiski apglabātos atkritumu apjomus tajos procesos, 

kuros ir notikušas vai šogad gaidāmas izmaiņas. Ir ņemti vērā 2019.gadā spēkā esošo līgumu 

nosacījumi un cenas.  

Tarifu projekta izvērtēšanas perioda ilgums skaidrojams ar to, ka komersants vairākkārt lūdza 

pagarināt termiņu atbilžu un precizētu aprēķinu iesniegšanai uz Regulatora papildu informācijas 

pieprasījumiem. Tas bija saistīts ar:  

1) SIA “Vidusdaugavas SPAAO” veiktajām darbībām, meklējot risinājumus investīciju 

piesaistei angāra izbūvei, kā trūkums bija viens no iemesliem, kāpēc komersants nevarēja efektīvi 

nodrošināt nešķirotu sadzīves atkritumu (turpmāk – NSA) sagatavošanu apglabāšanai, kas tam 

jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

 2) saimnieciski izdevīgākā risinājuma meklēšanu, lai atkritumu sagatavošanas rezultātā 

iegūto tālākai pārstrādei un reģenerācijai derīgo materiālu varētu nodot komersantiem, kas 

nodarbojas ar pārstrādi;  

3) A/S “Danske Bank” aiziešanu no Baltijas tirgus un grūtībām, kas SIA “Vidusdaugavas 

SPAAO” radušās saistībā ar Valsts kases galvotā aizņēmuma atlikušās summas 1,8 milj. EUR 

apmērā pārkreditēšanu. 

Apstiprināšanai virzītais tarifu projekts ar DRN (pie DRN likmes 43 EUR/t) paredz, ka 

uzsākot atkritumu sagatavošanas apglabāšanai tehnoloģisko procesu, tarifs būs par 12% mazāks, 

salīdzinot ar kopējo maksājumu ar DRN, kas pašreiz jāmaksā, nododot NSA apglabāšanai atkritumu 

poligonā “Dziļā vāda”.  

  

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. Pērējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas veido 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  

 
[1] Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pants 
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pakalpojumu departamenta   

Atkritumu apglabāšanas pakalpojumu  nodaļa 


