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Paziņojums 

SIA "Getliņi EKO", reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu 
novads, LV-2121, Latvija (turpmāk - Getliņi EKO) 2017. gada 29. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai (turpmāk − SPRK) iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 
projektu atkritumu poligonā "Getliņi" Rumbulā, Stopiņu novadā, kas aprēķināts saskaņā ar SPRK 2017. gada 
16. februāra lēmumu Nr. 1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika". 

Getliņi EKO spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 28,32 EUR/t (bez PVN 
un bez DRN), un tas ir spēkā no 2016. gada 5. maija (SPRK lēmums Nr. 41, 2016. gada 1. aprīlī), kas kopā ar DRN 
veido maksājumu 40,92 EUR/t (bez PVN) (spēkā no 2018. gada 1. janvāra). 

SPRK iesniegtais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu projekts paredz šādas izmaiņas 
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem: 

DRN likme saskaņā ar 
Dabas resursu nodokļa 
likumu, EUR/t 

Laikposmā 
Esošais maksājums 
ar DRN (bez PVN), 
EUR/t 

Plānotais maksājums 
ar DRN (bez PVN), 
EUR/t 

Izmaiņas, % 

35,00 01.01.2018 - 31.12.2018. 40,92 49,73 21,5 

43,00 01.01.2019 - 31.12.2019. 43,80 51,97 18,7 

50,00 no 01.01.2020. 46,32 53,94 16,5 

Tarifu projektā plānotās maksājuma izmaiņas iedzīvotājiem 2018. gadā: 

 Tarifs DRN daļa maksājumā Maksājums, EUR/t 

% EUR/t 

Esošais Getliņi EKO tarifs 28,32 36,0 % 12,60 40,92 

Plānotais Getliņi EKO tarifs 39,89 28,1 % 9,84 49,73 

   ↑Δ t 8,81 EUR/t 

   ↑Δ m3 1,76 EUR/m3 

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta un pārejas noteikumu 31. 
punkta prasību izpildi.  

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un 
ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu projektu lietotājs var Getliņi EKO birojā Kaudzīšu ielā 
57, Rumbulā, Stopiņu novadā, LV-2121 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar Jūliju 
Abejevu, tālr. 67317811, un vienojoties par konkrētu laiku. 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Getliņi EKO pa 
pastu (Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija), e-pastu (info@getlini.lv), kā arī 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, e-pasta 
adrese: sprk@sprk.gov.lv), 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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