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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par  

par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 

iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” 

tarifu projektu 

 

PROTOKOLS  
 

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” sadzīves 

atkritumu poligona „Cinīši” administrācijas ēkā, Demenes pagastā, Daugavpils novadā.  

      

2018.gada 27.aprīlī                                                      Nr.12 

 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, Aglonas novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Dagdas novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pārstāvis 
 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 

(turpmāk - SIA “AADSO”) pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “AADSO” pārstāvis  

V. Uzvārds, SIA “AADSO” pārstāvis  
 

Sanāksmi protokolē:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Pirms uzklausīšanas sapulces tās dalībnieki nelielā ekskursijā tika iepazīstināti ar atkritumu poligona 

„Cinīši” darbību.  

Uzklausīšanas sanāksmi sāk plkst.11.50.  
 

Darba kārtība: 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmi (Regulatora prezentācija – informācija par tarifa 

projekta izskatīšanas kārtību, regulēto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu). 

2. Komersanta pamatojums par iesniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 

projekta aprēķināšanas nepieciešamību. 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi, Komersanta un Regulatora pārstāvju atbildes. 

4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi un ieteikumi par SIA „Atkritumu 

apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” iesniegto sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” tarifu projektu. 

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību 
 

Regulatora pārstāvis informē klātesošos uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus par sanāksmes mērķi 

un norises kārtību, par tarifu projekta izvērtēšanas procesu Regulatorā, par regulēto sadzīves 

atkritumu apglabāšanas pakalpojumu, papildus skaidro Regulatora kompetenci un to, ka sadzīves 
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atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir tikai daļa no kopējās sadzīves atkritumu maksas, kā arī 

par izmaiņām sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā saskaņā 

ar grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas stājās spēkā no 2018.gada 1.janvāra 

(sagatavota Regulatora prezentācija). 

 

Regulatora pārstāvis aicina SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību 

organizācija” pārstāvi iepazīstināt uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus ar pamatojumu par sadzīves 

atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas nepieciešamību. 

 

2. Komersanta pamatojums par jaunā tarifa aprēķināšanas nepieciešamība. 

 

Komersants ir sagatavojis prezentāciju par jauna sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 

tarifu projekta (turpmāk – tarifu projekts) aprēķināšanas nepieciešamību.  

SIA “AADSO” pārstāvis: iepazīstina uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus ar SIA „Atkritumu 

apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” tarifu projektu. Komersants norāda, 

ka sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa izmaiņas ir saistītas ar to, ka spēkā esošais 

tarifs  (20,28 EUR/t) tika apstiprināts 2012.gadā un tajā nebija iekļautas izmaksas par jaunajiem 

tehnoloģiskajiem procesiem (sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai, infiltrāta attīrīšanas 

sistēmas jaudas palielināšana), kuri atkritumu poligonā tika ieviesti ar Eiropas Savienības (turpmāk 

‒ ES) Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu. Šobrīd visi nešķirotie sadzīves atkritumi tiek 

mehāniski apstrādāti uz šķirošanas līnijas. Šajā procesā no ievestajiem nešķirotajiem sadzīves 

atkritumiem atdala otrreizējās pārstrādes materiālus un bioloģiski noārdāmos atkritumus (turpmāk ‒ 

BNA), līdz ar to apglabāti krātuvē tiek tikai inertie atkritumi, kurus tālāk vairs nevar pārstrādāt. 

Ieguldītās investīcijas un atkritumu plūsmu maiņa poligonā atstājusi ietekmi uz tarifa izmaksām. 

Jaunā tarifu projekta izstrāde ir saistīta arī ar atkritumu poligonā pieņemtā atkritumu daudzuma 

izmaiņām – ja spēkā esošā tarifa aprēķins veikts uz 43 tūkst. tonnām gadā, tad šobrīd atkritumu 

poligonā pieņem tikai 35-36 tūkst. tonnas gadā. Tarifu projekta iesniegšana ir saistīta arī ar 

grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā un izmaiņām sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikā. 

Turpmāk Komersants sniedz īsu saimnieciskās darbības raksturojumu un informāciju par izmaksām, 

kuras iekļautas tarifu projekta aprēķinā. Tarifu projekta aprēķins balstīts uz 2017.gada faktiskajām 

izmaksām un apsaimniekoto atkritumu daudzumu. 2017.gads bija pirmais gads, kad komersants 

nešķiroto sadzīves atkritumu priekšapstrādes līnijas ekspluatāciju uzsāka pilnā darba režīmā, jo 

2016.gadā vairāk tika veikti iekārtas ieregulēšanas darbi. Ieviestā priekšapstrādes procesa rezultāts ir 

sekojošs, no 35 tūkst. atkritumu poligonā pieņemtajām tonnām apglabātas ir tikai 19 tūkst. tonnas, 

nedaudz vairāk par vienu tūkst. tonnām atšķiro pārstrādei nododamās otrreizējās izejvielas (metāls, 

papīrs, kartons, plastmasa un stikls) un BNA −  aptuveni 15 tūkst. tonnas, kuras kompostē un tehnisko 

kompostu izmanto kā atkritumu pārklāšanas materiālu krātuvē. 

Komersants iepazīstina ar galvenajiem tarifu projekta izmaksu posteņiem un aprēķinā iekļautajām 

izmaksām. Lai nodrošinātu nešķirotu sadzīves atkritumu sagatavošanu apglabāšanai un apglabāšanas 

pakalpojumu, kopējās darbības izmaksas ir 915 tūkst. EUR uz 35 tūkst. tonnām. Taču pilnās 

izmaksas, saskaņā ar metodiku, kas nosaka, kā tiek aprēķināts sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifs, ir samazinātas par ieņēmumu daļu, ko Komersants gūst no otrreizējās pārstrādes 

materiālu realizācijas. 2017.gadā šie ieņēmumi bija 100 tūkst. EUR. Regulatorā iesniegtais 

saimnieciskās darbības rezultāts jeb sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente ir 

24,54 EUR/t, kurai pievienojot dabas resursu nodokli (turpmāk – DRN) atbilstoši likumdošanā 

noteiktajai likmei par apglabāto atkritumu daudzumu, gala maksājums pakalpojuma lietotājiem 
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2018.gadā būtu 43,64 EUR/t (DRN 35 EUR/t), 2019.gadā − 48,01 EUR/t (DRN 43 EUR/t) un 

2020.gadā −51,83 EUR/t (DRN 50 EUR/t), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi, komersanta un Regulatora pārstāvju 

atbildes par tarifu projektu. 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu sanāksmes dalībniekiem jautājumiem. 

 

SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pārstāvis: jautā, vai rentabilitātes procents 

tarifu projektā ir septiņi procenti? 

SIA “AADSO” pārstāvis: apstiprina, jā, septiņi procenti. 

SIA “AADSO” pārstāvis: papildina stāstīto, jo labāk strādās atkritumu poligona šķirošanas 

iecirknis, jo vieglāk varēsim izvairīties no straujā tarifa kāpuma turpmāk, arī pēc 2020.gada. Jo vairāk 

un kvalitatīvāk spēsim atšķirot materiālu turpmākai pārstrādei, jo dārgāk varēsim to pārdot, attiecīgi 

samazinot tarifa izmaksas, vai arī nodrošinot, ka tās tik strauji nepieaugs. Tā kā Komersanta attīstības 

plānos ir būvēt katlu māju, tad to atkritumu daļu, kas šobrīd iet uz apglabāšanu, plānojam, ka nākotnē 

varēsim reģenerēt siltumenerģijā. Šobrīd notiek ietekmes uz vidi novērtēšanas process un jau ir 

izvēlēta projekta ieviešanas vieta, tā ir Daugavpils trešā termoelektrocentrāle (turpmāk ‒ TEC-3, 

Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A). Projekta pieteikums ES līdzfinansējuma saņemšanai ir jāiesniedz 

līdz šī gada 18.oktobrim un Komersants šobrīd aktīvi strādā pie projekta pieteikuma sagatavošanas. 

Komersants uzskata, ka paplašinot savu darbību ar iespēju atkritumus reģenerēt, ir iespējams 

samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu, bet ir nepieciešams pašvaldību un valsts atbalsts. 

Komersants norāda, ka piešķirtie ES līdzfinansējuma līdzekļi ir nepietiekami šāda mēroga projekta 

ieviešanai, un tomēr šis pieteikums tiks iesniegts, lai būtu izmantotas visas iespējas pretendēt uz ES 

finansiālo atbalstu. Komersants uzskata, ka atbilst projekta iesniedzēja prasībām, jo projekta atlases 

kritērijos norādītais reģenerējamo atkritumu daudzums, vairāk kā tūkstotis tonnas mēnesī no 

atkritumiem iegūtais kurināmais (turpmāk – NAIK), ir pietiekams, lai varētu uzbūvēt katlu māju ar 

diviem katliem un nominālo ražošanas jaudu 8 MW. Komersants uzsver, ka atbilst projekta atlases 

kritērijiem labāk nekā pārējie pretendenti, jo Daugavpilī ir, kur izmantot saražoto siltumenerģiju. Ar 

to plānots vasarā sildīt ūdeni daugavpiliešiem − vasarā tam ir nepieciešams 8-10 MW/h, bet ziemā – 

80-100 MW/h. Komersants pilnībā atbilst arī citiem projektu atlases nosacījumiem: projekta 

iesniedzējs ir sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs un projekta 

iesniedzējam nedrīkst būt nodokļu parādu un lielas kredītsaistības.  

Regulatora pārstāvis: jautā, vai jūsu plānotie investīciju projekti visi cer uz ES finansējumu? 

SIA “AADSO” pārstāvis: atbild, Komersants laika periodā pēc spēkā esošā tarifa apstiprināšanas 

jau ir realizējis divus un šobrīd ievieš trešo investīciju projektu: pirmais, infiltrāta savākšanas sistēmas 

būvniecība un attīrīšanas jaudas palielināšana; otrais, nešķiroto sadzīves atkritumu pārstrādes ceha 

izveide, lai nodrošinātu ES atkritumu apsaimniekošanas direktīvu prasības un trešais, ir dalītās 

atkritumu savākšanas tehnikas iegāde un sistēmas attīstība. Trešajam investīciju projektam 

Komersants jau ir saņēmis apstiprinājumu ES līdzfinansējuma saņemšanai un ir uzsākta tā ieviešana. 

Pagaidām projekta ieviešanas teritorija ir Daugavpils pilsētas pašvaldība, bet turpmāk šis 

pakalpojums būs pieejams arī pārējām Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona 

pašvaldībām. SIA „AADSO” valdē ir deviņas pašvaldības, kuras ir uzņēmuma dibinātājas. Sākotnēji 

bija desmit pašvaldības-dibinātājas, bet Riebiņu novadu pašvaldība izstājās no valdes. Ceturtais 

projekts ir BNA pārstrādes uzlabošana. Komersants plāno to BNA daļu, kas tiek atdalīta uz šķirošanas 

līnijas un šobrīd tiek kompostēta, papildus apstrādāt anaerobi. Šajā procesā plānots iegūt atkritumu 

biogāzi un ražot elektroenerģiju un siltumenerģiju, kuru izmantos savu saimniecisko vajadzību 

nodrošināšanai, piemēram, administrācijas telpu un infiltrāta dīķa apsildei. Šis projekts jau ir 

iesniegts, lai pretendētu atlases konkursā uz ES līdzfinansējuma saņemšanu. Komersants papildina, 

ka šajā projektu uzsaukumā piedalās praktiski visi lielākie sadzīves atkritumu poligonu 

apsaimniekotāji. Pēdējais projekts, piektais, kurš tika jau iepriekš minēts, ir katlu mājas izbūve. 
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Projekta ieviešana ir Daugavpils TEC3 teritorijā. Komersantam, ar pašvaldības atļauju, jau ir noslēgts 

bezatlīdzības zemes nomas līgums ar AS „Daugavpils siltumtīkli”. Līdz ar to, ja visi šie investīciju 

projekti tiks realizēti, Komersants varēs izpildīt ES direktīvu prasības un attiecīgi 2030.gadā sasniegt 

atļauto apglabāšanas procentu – 10%. Paredzams, ka vienīgais, ko apglabās atkritumu poligonā būs 

pelni, kas radīsies katlu mājā. Taču iespējams, ka tehnoloģijas attīstīsies un tos varēs izmantot kādā 

ražošanas procesā, piemēram, betona ražošanā vai asfalta piemaisījumos. 

Regulatora pārstāvis: jautā, cik liela pašreiz ir atlikusī krātuves ietilpība? 

SIA “AADSO” pārstāvis:  atbild, šobrīd atlikusī krātuves ietilpība ir tikai uz dažiem gadiem. Ja 

Komersantam izdosies realizēt pēdējo, reģenerācijas projektu, tad krātuves piepildīšana samazināsies. 

Šobrīd krātuve ir piepildīta ar 213 tūkst. tonnām pie pašreizējā blīvuma un veiktajiem uzmērījumiem. 

Tas nozīmē, ka atkritumu apglabāšanu varēs veikt vēl kādus sešus vai septiņus gadus. Bet, ja 

ieviesīsim minētos investīciju projektu, tad varbūt nevajadzēs būvēt atkritumi krātuvi papildus 

esošajai. 

Regulatora pārstāvis: turpina, kā jums ir ar dalīto atkritumu vākšanu līdz atkritumu poligona 

vārtiem? Kādas  tendences šeit ir novērojamas? 

SIA “AADSO” pārstāvis: atbild, šis jautājums ir vairāk pašvaldībām. Varu pateikt par Daugavpili, 

kur SIA „AADSO” no 2017.gada 1.oktobra darbojas arī kā atkritumu savākšanas operators. 

Komersants ir uzstādījis konteinerus papīra un kartona atkritumu savākšanai visās pašvaldības 

iestādēs un kapitālsabiedrībās, tie ir bērnudārzi, skolas, siltumtīkli, ūdens apsaimniekošana utt. 

Atkritumu izvešana notiek divas reizes mēnesī. Komersants norāda, ka jau šogad, septembrī, 

investīciju projekta ietvaros tiks iegādāta automašīna un konteineri dalītu atkritumu vākšanai. 

Atsevišķs konteiners paredzēts stiklam, kurā varēs iemest tika stikla iepakojumu, un atsevišķs 

konteiners iepakojumam, kurā varēs izmest papīra, kartona, plastmasas un metāla iepakojumu. Ja 

šobrīd uz šķirošanas līnijas Komersants atšķiro 5% otrreizējo pārstrādes materiālu, tad plānots, ka 

tad, kad sāksim pāršķirot dalīti vāktos atkritumus, kopumā tālākai pārstrādei derīgais materiāls 

palielināsies līdz 15% no poligonā ievestajiem apjomiem.  

Regulatora pārstāvis: precizē, tad šobrīd šī šķirošanas līnija apkalpo gan nešķiroto sadzīves 

atkritumu plūsmu, gan dalīti vākto atkritumu plūsmu? 

SIA “AADSO” pārstāvis: atbild, pagaidām uz šķirošanas līnijas tiek pāršķiroti tikai nešķiroti 

sadzīves atkritumi. Dalīti vāktie atkritumi (papīrs un kartons), kurus Komersants savāc no pašvaldības 

iestādēm uz šķirošanas līnijas netiek laisti. Tos pāršķiro atkritumu šķirotāji ar rokām angārā uz grīdas 

un uzreiz padod uz presēšanas iekārtu.  

Regulatora pārstāvis: precizē, tie atkritumi šķirotāji, kuru personāla izmaksas pilnībā attiecinātas 

uz regulējamo pakalpojumu, strādā  arī uz dalīto atkritumu pāršķirošanu? 

SIA “AADSO” pārstāvis: atbild, jā, mums ir deviņi cilvēki maiņā – seši strādā šķirošanas kabīnē, 

trīs ar dažādām tehnikas vienībām un veic palīgdarbus. Atkritumu poligons strādā un pieņem 

atkritumus arī brīvdienās. Komersants nodrošina atkritumu šķirošanu katru dienu no astoņiem rītā 

līdz septiņiem vakarā. 

Regulatora pārstāvis: tātad pašlaik šo darbinieku personāla izmaksas nodalīsit proporcionāli 

atkritumu apjomiem, ko darbinieki pāršķiro?  

SIA “AADSO” pārstāvis: atbild, jā un plānojam, ka tad, kad mēs uzsāksim dalīto atkritumu vākšanu, 

ne tikai papīram un kartonam, bet arī iepakojumam Daugavpilī vai citās pašvaldībās, šos atkritumus 

mēs arī pāršķirosim uz šķirošanas līnijas. 

Regulatora pārstāvis: precizē, tātad jums nebūs atsevišķa šķirošanas līnija dalīto atkritumu 

pāršķirošanai, bet visus atkritumus pāršķirosiet uz esošās šķirošanas līnijas? Šis ir sarežģītāks 

izmaksu nodalīšanas variants, jo izmaksas dalīti vākto atkritumu apstrādei ir jānodala no regulējamās 

atkritumu plūsmas. 

SIA “AADSO” pārstāvis: piekrīt, tad tās izmaksas mēs nodalīsim. 
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SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pārstāvis dalās ar savu pieredzi dalīto atkritumu 

apsaimniekošanā Līvānu novada pašvaldībā. 

 

Regulatora pārstāvis: turpina, jūs neko neminējāt par sabiedrības izglītošanu. Šobrīd vairākos 

atkritumu poligonos veidojas reģionālie vides izglītības centri. Kādi jums ir plāni?  

SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pārstāvis: piebilst, tur ir paaudzēm jānomainās, 

lai šī atkritumu šķirošana kļūst par ikdienu. Jāsāk jau no bērnudārziem un skolām. 

SIA “AADSO” pārstāvis: skaidro, tā kā mēs no 2017.gada 1.oktobra esam arī atkritumu savākšanas 

operatori Daugavpilī un šogad uzsāksim arī aktīvāk dalīto atkritumu vākšanu, tad noteikti sāksim 

izglītot arī iedzīvotājus. 

Regulatora pārstāvis: papildina, arī tarifā varējāt iekļaut izmaksas 2% no kopējām izmaksām 

sabiedrības izglītošanai, bet šobrīd izmaksas nav iekļautas vispār. 

SIA “AADSO” pārstāvis: atbild, piekrītu. Tarifu projektu sastādot, vadījāmies pēc 2017.gada 

faktiskajām izmaksām, kad šādu izmaksu nebija, bet, ņemot vērā tēmas aktualitāti, veidojam 

sabiedrības izglītošanas plānus nākamajiem periodiem.  

Dagdas novada pašvaldības pārstāvis: piebilst, ir jau daudz dažādas izglītojošas programmas 

pašvaldībās, kas jau tiek veiktas ārpus SIA „AADSO”. Pareizāk būtu sākt izglītošanu mācību 

iestādēs, jo tie, kas izmet atkritumus neatbilstoši, tie tāpat tos nešķiros. 

SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pārstāvis: papildina, pašvaldības funkcija ir 

izglītot iedzīvotājus. SIA „AADSO” jau saņem tikai „izglītošanas augļus”. Gribētu padalīties ar 

Līvānu novada pašvaldības pieredzi. Mēs pagājušo gadu, piesaistot projekta finansējumu, realizējām 

pašvaldībā vides izglītības apmācību programmu, kuras ietvaros braukājām pa novada bērnudārziem 

un skolām. Atgriezeniskā saite no šī projekta bija tāda, ka skolēni sāka mācīt savus vecākus, kā pareizi 

šķirot atkritumus. 

SIA “AADSO” pārstāvis: papildina, kad atkritumu poligonā uzsāka darboties atkritumu šķirošanas 

cehs, tad arī pie mums ļoti aktīvi sāka braukt ekskursanti no Daugavpils un daudzām pašvaldībām. 

Brauc arī no Daugavpils universitātes. Ir bijuši ekskursanti no Norvēģijas un Ukrainas. Izmaksas 

šobrīd nav, jo par gidiem paši strādājam − atkritumu poligona pārvaldnieks vai es pats. 

SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pārstāvis: vērtē, mūs, kā klientus, apmierina 

šis tarifs un kopīgā sadarbība. Mums gan no Līvāniem atkritumu transportēšana uz atkritumu 

poligonu ir dārga, jo atrodamies patālu. Uzzinot informāciju, ka komersants iesniedzis tarifu projektu, 

mēs esam pārsteigti, ka plānotais tarifa kāpums nemaz nav tik liels. 

 

Turpinājumā SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pārstāvis raksturo jaunā tarifa 

ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanas maksājumu un iepazīstina nedaudz ar atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu Līvānu novada pašvaldībā.  

Uzklausīšanas dalībnieki turpina diskusiju par dalīti vākto atkritumu nodošanas iespējām un 

apsaimniekošanu. 

 

SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pārstāvis: jautā, cik bieži likumdošana nosaka 

izskatīt proporciju starp apglabājamo un pieņemto atkritumu daudzumu? Šie tarifu projektā plānotie 

54% apstiprināšanas gadījumā tagad būs līdz nākamajam tarifu projektam. Vai tad, ja jūs redziet, ka 

apglabājiet vairāk vai mazāk vai pārsniedziet 10%, sniegsiet jaunu tarifu projektu? 

SIA “AADSO” pārstāvis: atbild, attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas maksu, mēs pašvaldību 

informējam reizi ceturksnī un ja svārstās par 10%, tad pašvaldībai ir jāpieņem kaut kāds lēmums, 

maksu palielināt vai samazināt. Jums jāsaprot, jo būs attīstītāka dalītā atkritumu vākšana, jo mums 

šis apglabāšanas procents palielināsies jums par sliktu. Komersants no nešķirotajiem sadzīves 

atkritumiem vairs nevarēs atšķirot to materiālu, ko tagad realizējam kā otrreizējās pārstrādes 

materiālu. Tagad tas, ko mēs atšķirojam un pārdodam − tie visi ir mūsu ienākumi, par kuriem varam 

samazināt tarifa izmaksas. Ja mums nav ienākumu, tad attiecīgi arī tarifs pieaug. Tāpēc arī mēs 

domājam par nākotni un tā kā mēs uz šķirošanas līnijas varam atšķirot NAIK, kas ir labs kurināmais 
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materiāls, tad domājam par iespējām to izmantot savā katlu mājā vai nodot kādam citam. Jāpiemin 

gan, ka šī materiāla realizācija ir ar mīnuss zīmi. Jebkurā gadījumā tas ir izdevīgi diviem sabiedriskā 

pakalpojuma sniedzējiem − siltumenerģijas ražotājiem, kas ļauj samazināt siltumenerģijas ražošanas 

izmaksas iedzīvotājiem, un mums, atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošinātājiem, kas ļauj 

samazināt apglabāto atkritumu daudzumu vēl par kādiem 30% no šobrīd apglabātā atkritumu apjoma.   

 

Uzklausīšanas dalībnieki diskutē par nešķiroto sadzīves atkritumu blīvumu un atskaites formu 

Daugavpilī un Līvānu novada pašvaldībās. 

 

4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi un ieteikumi 

 

Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem nav priekšlikumu un ieteikumu par sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu. 

Regulatora pārstāvis pateicas Komersanta pārstāvjiem un uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem 

par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst.12.53. 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 


