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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par  

par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” iesniegto sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma sadzīves atkritumu poligonā „Janvāri” tarifu projektu 

 

PROTOKOLS  
     

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” sadzīves atkritumu poligona „Janvāri” 

administrācijas ēkā, Laidzes pagastā, Talsu novadā.      

 

      

2018.gada 8.maijā                                                       Nr.13 

 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Piedalījās:    

Nav dalībnieku 

 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” pārstāvis  

V. Uzvārds, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” pārstāvis  

V. Uzvārds, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” pārstāvis  

V. Uzvārds, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” pārstāvis  

  

Sanāksmi protokolē:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk plkst.11.00.  
 

Darba kārtība: 

1. Informācija par tarifa projekta izskatīšanas kārtību. 

2. Komersanta prezentācija par iesniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 

projekta aprēķināšanas nepieciešamību, jaunajiem tehnoloģiskajiem procesiem un diskusija 

par Regulatora papildus informācijas vēstulē uzdotajiem jautājumiem. 

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību 
 

Regulatora pārstāvis informē klātesošos par tarifu projekta izvērtēšanas procesu Regulatorā. 

Regulatora pārstāvis aicina SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” pārstāvi 

iepazīstināt ar pamatojumu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta 

aprēķināšanas nepieciešamību. 

 

2. Komersanta pamatojums par tarifa projekta aprēķināšanas nepieciešamība. 

 

Komersants ir sagatavojis prezentāciju par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 

projekta (turpmāk – tarifu projekts) aprēķināšanas nepieciešamību.1 

                                                 
1 Tā kā uzklausīšanas sapulcē nebija ieradušies interesenti, Regulators ievieto pilnu Komersanta sagatavoto informāciju uzklausīšanas 

sapulces dalībniekiem sapulces protokolā. 
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SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” pārstāvis: iepazīstina ar SIA 

„Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” tarifu projektu. SIA „Atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” dibinātājas ir 9 pašvaldības: Jūrmalas pilsēta, Tukuma, 

Jaunpils, Engures, Kandavas, Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novads. Iesniegtais tarifu projekts 

attiecas uz Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionu, kas apvieno iepriekš minētās pašvaldības. 

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” ir vairākas struktūrvienības: atkritumu 

pārkraušanas stacija Kandavā, atkritumu pārkraušanas-šķirošanas stacija Rojā, Tukumā un Jūrmalā, 

kā arī sadzīves atkritumu poligons „Janvāri” Laidzes pagastā, Talsu novadā. 

2017.gadā Komersanta struktūrvienībās kopā tika pieņemtas 48 tūkst. tonnas sadzīves atkritumu, no 

kurām 78% jeb 37 tūkst. tonnas bija nešķiroti sadzīves atkritumi. Poligonā „Janvāri” pērn tika 

apsaimniekotas 34 tūkst. tonnas nešķiroto sadzīves atkritumu, no kurām 16 tūkst. tonnas tika 

apglabātas. 

Spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs 28,44 EUR/t (bez dabas resursu 

nodokļa (turpmāk ‒ DRN) un bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk ‒ PVN)) ir apstiprināts 

2014.gada 18.jūnijā. Kopš 2018.gada 1.janvāra, pieņemot nešķirotus sadzīves atkritumus, DRN 

proporcijas aprēķināšanai, Komersants piemēro koeficientu 0,65. Šobrīd kopējais maksājums 

pakalpojuma lietotājam par sadzīves atkritumu nodošanu apglabāšanai poligonā „Janvāri” ir 

51,19 EUR/t bez PVN. 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa izmaiņas saistītas ar grozījumiem Atkritumu 

apsaimniekošanas likumā, kas nosaka, ka tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu 

poligonos iekļauj DRN normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Otrs iemesls ir tāds, ka 2015.gada 

oktobrī noslēdzās SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” īstenotais Eiropas 

Savienības (turpmāk – ES) Kohēzijas fonda projekts „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas attīstība – II kārta”, kura ietvaros: 1) atkritumu poligonā ir izbūvēts nešķirotu sadzīves 

atkritumu priekšapstrādes jeb šķirošanas komplekss, izveidota atkritumu poligona gāzes savākšanas 

un utilizācijas sistēma un palielināta infiltrāta reversās osmozes tipa attīrīšanas iekārtu jauda un 2) 

pārkraušanas-šķirošanas stacijā Jūrmalā ir veikta esošā angāra pārbūve, tehnoloģisko iekārtu 

uzstādīšana nešķirotu sadzīves atkritumu priekšapstrādei un saistīto inženierkomunikāciju izbūve. 

Līdz ar jauno tehnoloģisko procesu ieviešanu, spēkā esošajā tarifā iekļautās izmaksas ir palielinājušās 

vairāk nekā par 5%. 

2018.gada 29.martā Komersants iesniedza saskaņā ar metodiku aprēķinātu precizētu tarifu projektu, 

ņemot vērā faktiskās 2017.gada sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanas izmaksas 

un apjomus. Precizētajā tarifu projektā sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente ir 51,44 EUR/t, 

un tā ir par 23,- EUR/t lielāka nekā pirms 4 gadiem apstiprinātājā tarifā. Komersants norāda, ka 

pievienojot DRN atbilstoši likumdošanā noteiktajai likmei, vārtu maksa pakalpojuma lietotājiem 

2018.gadā būtu 60,63 EUR/t (pie DRN likmes 35,- EUR/t), 2019.gadā − 62,73 EUR/t (pie DRN 

likmes 43,- EUR/t) un 2020.gadā − 64,57 EUR/t (pie DRN likmes 50,- EUR/t), neieskaitot PVN. 

Tarifu projektā iekļautas tikai tās izmaksas, kas saistītas ar sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma nodrošināšanu. Visiem izmaksu posteņiem tiek pielietots izmaksu attiecināšanas 

modelis.  

Tarifu projektā iekļautais pamatlīdzekļu nolietojums ir 122 tūkst. EUR gadā. Tas ir par 22 tūkst. EUR 

vairāk nekā spēkā esošajā tarifā. Lielākais pieaugums saistīts ar nešķirotu sadzīves atkritumu 

priekšapstrādi. Lai to nodrošinātu, atkritumu poligona teritorijā tika uzbūvēts jauns angārs un 

pārkraušanas-šķirošanas stacijā Jūrmalā tika veikta esošā angāra paplašināšana, izveidojot piebūvi. 

Tāpat tika iegādātas vairākas tehnoloģiskās iekārtas, piemēram, smalcināšanas iekārta KOMPTECH 

TERMINATOR 2200 un sijāšanas iekārta FLOWERDISC FD80 pārkraušanas-šķirošanas stacijā 
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Jūrmalā, kā arī sijāšanas iekārta Multistar L3 FLOWERDISC atkritumu poligonā. Lai tiktu 

nodrošināta infiltrāta kvalitatīva attīrīšana, 2015.gadā realizētā projekta ietvaros, tika palielināta 

esošās reversās osmozes tipa attīrīšanas iekārtas jauda no 4 m³/h uz 6 m³/h, kas ietver esošās iekārtas 

papildināšanu ar atsevišķiem darbības kapacitātes paaugstināšanas elementiem. Reversās osmozes 

tipa attīrīšanas iekārtas papildinātas ar tvertnēm, kas nodrošina lielāka apjoma ķīmisko vielu 

uzglabāšanu un veicina infiltrāta attīrīšanu. Komersants turpina, šī investīciju projekta ietvaros tika 

ierīkotas ES prasībām atbilstošas inženierkomunikācijas, iegādāts frontālais iekrāvējs Paload, kā arī 

12 atkritumu pārkraušanas konteineri.  

Komersants prezentācijā sniedz vizuālu ieskatu, kā izskatās nešķirotu sadzīves atkritumu 

priekšapstrādes iekārtas atkritumu poligonā un pārkraušanas-šķirošanas stacijā Jūrmalā. 

Tarifu projektā personāla izmaksas tiek plānotas 527 tūkst. EUR apmērā. Apakšpostenis Personāla 

izmaksas ietver darba samaksu un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Salīdzinājumā 

ar spēkā esošā tarifā iekļautajām personāla izmaksām, tās ir palielinājušās par 307 tūkst. EUR. Tas ir 

saistīts gan ar darbinieku pieaugumu par 53%, gan arī ar katra darbinieka darba samaksas pieaugumu 

šo četru gadu laikā, kopš Komersants strādā ar spēkā esošo tarifu. Kopumā administrācijas darbinieku 

skaits palielinājies par 2 darbiniekiem, bet ražošanas darbinieku skaits par 19 darbiniekiem. Galvenais 

iemesls tik straujam darbinieku skaita pieaugumam ir nešķirotu sadzīves atkritumu priekšapstrādes 

uzsākšana. 

Lielākais izmaksu postenis, kas iekļauts tarifu projektā, ir Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

– 736 tūkst. EUR gadā. Tās sevī ietver vairākus izdevumu apakšposteņus, kā ekspluatācijas, remontu 

un uzturēšanas izmaksas transportlīdzekļiem, iekārtām, būvēm, izmaksas vides stāvokļa kontrolei un 

aizsardzībai, izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, administrācijas izmaksas, 

nodevu maksājumus, pārējās izmaksas. Ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksu 

apakšpostenī vislielākās izmaksas veido atkritumu transportēšanas izdevumi no Komersanta 

pārkraušanas stacijām uz atkritumu poligonu „Janvāri” un pārkraušanas-šķirošanas stacijas Jūrmalā 

uz šķirošanas līnijas atšķirotā blakusprodukta transportēšanas izdevumi uz SIA „Vides resursu 

centru” – 177 tūkst. EUR, minētā blakusprodukta nodošanas izdevumi turpmākai reģenerācijai – 150 

tūkst. EUR, degvielas izdevumi traktoriem – 65 tūkst. EUR, kā arī priekšapstrādes iekārtu un traktoru 

remonta un uzturēšanas izdevumi – 71 tūkst. EUR. Apakšpostenī Administrācijas izmaksas iekļautas 

tādas izmaksu pozīcijas, kā automašīnu nomas maksa, apdrošināšana un uzturēšana, degvielas 

izdevumi automašīnām, biroja telpu nomas maksa un uzturēšana, kantora un sakaru izdevumi. 

Kopējās šī apakšposteņa plānotās izmaksas ir 82 tūkst. EUR gadā. Apakšpostenī Pārējās izmaksas 

iekļautas tādas izmaksu pozīcijas kā veselības apdrošināšanas izmaksas, darba aizsardzības izdevumi, 

apsardzes izdevumi, zemes nomas izdevumi, elektrības izdevumi. Kopējās šī apakšposteņa plānotās 

izmaksas ir 43 tūkst. EUR gadā. 

Komersants norāda, ka tarifu projektā plānotie nodokļu maksājumi ir 4 tūkst. EUR, kas tikai mazliet 

atšķiras no spēkā esošā tarifā iekļautajiem nodokļu maksājumiem. Šis postenis sevī ietver nekustamā 

īpašuma nodokli par zemi un ēkām, kā arī autotransporta nodokli. Nekustamā īpašuma nodoklis 

jāmaksā par tādiem objektiem, kā administratīvā ēka, sarga-operatora vagons, strādnieku sadzīves 

vagons, komplekss atkritumu sagatavošanai apglabāšanai, garāža, svari atkritumu svēršanai, 

pārkraušanas laukuma estakāde. Uzņēmuma autotransporta nodokli plānots maksāt par 

4 automašīnām, kuras iegādāsies uzņēmums atkritumu transportēšanai. 

Komersants turpina, kredīta procentu maksājumi plānotajā tarifu projektā sastāda 26 tūkst. EUR gadā. 

Tie sevī ietver ilgtermiņa aizdevumu procentu samaksu gan par projekta 1.kārtu, kad tika izveidots 

poligons un pārējās Komersanta struktūrvienības, gan arī par projekta 2.kārtu. Salīdzinājumā ar spēkā 

esošā tarifā iekļautajām izmaksām, tās ir palielinājušās par 30%. Tas saistīts ar to, ka 2014.gada 

apstiprinātajā tarifā projekta otrās kārtas izmaksas netika iekļautas, jo projekts vēl nebija realizēts. 
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2018.gadā poligonā „Janvāri” ir plānots pieņemt 29 tūkst. tonnas nešķiroto sadzīves atkritumu, kas ir 

par 5 tūkst. tonnām mazāk nekā pagājušā gadā. Tas saistīts ar to, ka daļa no Jūrmalas pārkraušanas-

šķirošanas stacijā pāršķirotajiem sadzīves atkritumiem tiek realizēta citur un vairs netiek pārvesta uz 

poligonu. Arī poligonā apglabātais nešķiroto sadzīves atkritumu daudzums tiek plānots mazāks nekā 

2017.gadā, jo caur atkritumu priekšapstrādi tiks izlaisti visi pieņemtie nešķirotie sadzīves atkritumi. 

Paredzams, ka apglabājamo atkritumu daudzums samazināsies par aptuveni 52%. 

Regulatora pārstāvis pateicas Komersanta pārstāvjiem un slēdz sanāksmi. 

 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst.11.58. 

 

 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 


