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Sagatavots 15.11.2018. 

 

PRECIZĒTS kopsavilkums par  SIA „Atkritumu apsaimniekošanas  

Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”  

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 
 

  

2018.gada 26.februārī, 10.aprīlī, 31.maijā, 25.jūlijā un 9.oktobrī Regulators komersantam 

nosūtīja papildu informācijas pieprasījumu par tarifu projektā iekļautajām izmaksām. 

2018.gada 29.martā, 25.maijā, 17.jūlijā, 8.oktobrī un 6.novembrī Regulators saņēma 

vēstules ar papildu informāciju, izmaksu skaidrojumiem, pamatojošiem dokumentiem, kā arī 

precizētu tarifu projektu, kurš tiek virzīts apstiprināšanai 2018.gada 29.novembra Regulatora 

Padomes sēdē (detalizēts precizētā tarifu projekta aprēķins redzams 1.tabulā)  

1.tabula  

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” precizētā 

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta aprēķins 

Nr.*    Posteņi* Apz.* 
Tarifu projekta 

aprēķins, EUR* 

1. 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības 

norakstījums 
Inol 90 278 

2. Personāla izmaksas Ipers 394 262 

3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Isaimn 451 264 

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: 

  344 637 

3.1.1. Izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai    94 907 

3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas   78 934 

3.1.1.2 
atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana 

biogāzē,  nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas 
  12 716 

3.1.1.3 

atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās 

pārstrādes (sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) 

izmaksas 

  3 257 

3.1.2. 
Izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās un 

nogādāšanai uz poligonu 
  - 

3.1.3. Izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai:   249 113 

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  

  62 929 

3.1.3.2 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas   5 968 

3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas  izmaksas   180 215 

3.1.4. 
Izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, kas 

nav iekļautas citos izmaksu posteņos 
  617 

3.2. 
Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības 

laikā 
  14 131 

3.3. 
Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un 

nodošanas izmaksas 
  - 

3.4. 
Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā 

atkritumu apsaimniekošanas reģionā 
  - 

3.5. Pētniecības un attīstības darbības izmaksas   - 

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

ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu 
  24 636 

3.7. Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos   9 676 

3.8. Nodevu maksājumi   1 649 

3.9. Pārējās izmaksas   56 536 

4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) Iekspl 845 526 

5. Nodokļu maksājumi Inod 48 
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Nr.*    Posteņi* Apz.* 
Tarifu projekta 

aprēķins, EUR* 

6. 

Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, tai skaitā 

izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai 

citu līdzvērtīgu nodrošinājumu 

Ik - 

7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu Ien 128 389 

8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.   807 462 

9. Rentabilitāte (7%) Ir 56 522 

10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.) Ip 863 984 

11. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā 

gadā (t) 
Q 35 427 

12. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā kārtējā 

gadā (t) 
Qap 17 332 

13. 
Proporcija starp poligonā apglabāto un poligonā pieņemto sadzīves 

atkritumu daudzumu, % (12./11.) 
  48,92% 

    

14. SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS:  

14.1. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/t 

(10./11.) 
Kap 24,39 

14.2. 

Dabas resursu nodoklis par apglabāto sadzīves atkritumu 

daudzumu, EUR/t (12./11. * DRN saskaņā ar Dabas resursu nodokļa 

likumu) 

M DRN  

35 pie DRN  likmes 35 EUR/t   17,12 

43 pie DRN  likmes 43 EUR/t   21,04 

50 pie DRN  likmes 50 EUR/t   24,46 

14.3. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar Dabas 

resursu nodokli, EUR/t (14.1. + 14.2.) 
T ar DRN  

35 pie DRN  likmes 35 EUR/t   41,51 

43 pie DRN  likmes 43 EUR/t   45,43 

43 pie DRN  likmes 50 EUR/t   48,85 

* 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 2,75 EUR/t augstāka nekā sākotnēji iesniegtajā tarifu projektā. Palielinājums saistīts 

galvenokārt ar izmaksu/ieņēmumu attiecināšanas proporciju korekcijām atbilstoši tehnikas un 

personāla noslodzei pēc apsaimniekotajām atkritumu plūsmām tehnoloģiskajos apakšprocesos; ar 

personāla izmaksu pieaugumu, pamatojoties uz normatīvo aktu izmaiņām valstī par minimālo 

darba samaksu un nodokļu aprēķināšanas kārtību; ar elektroenerģijas un degvielas piegādes cenu 

pieaugumu 2018.gadā un ar aktuālajiem ārpakalpojuma iepirkuma rezultātiem. Tarifu projektā 

iekļautās izmaksas ir aktualizētas, pamatojoties uz 2017.gada faktiskajām izmaksām un atkritumu 

apjomiem, kā arī uz 2018.gadā plānotajām izmaksām un apglabāšanai pieņemtajiem un faktiski 

apglabātajiem sadzīves atkritumu apjomiem. 

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 


