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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par  

par SIA „ALAAS” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadzīves 

atkritumu poligonā „Križevņiki” tarifu projektu 

 

PROTOKOLS  
 

cieto sadzīves atkritumu poligona „Križevņiki” administrācijas ēkā, „Križevniki 2”, Križevņikos, 

Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.      

      

 

2018.gada 20.aprīlī                                                      Nr.9 

 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, Kārsavas novada pašvaldības pārstāvis 

 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, SIA „ALAAS” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA „ALAAS” pārstāvis 

 

Sanāksmi protokolē:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk plkst. 12.45.  

 

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 „ALAAS” iesniegto 

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadzīves atkritumu poligonā „Križevņiki” 

tarifu projektu. 

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību 
 

Regulatora pārstāvis informē klātesošos uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus par tarifu projekta 

izvērtēšanas procesu Regulatorā, par regulēto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu, par 

sanāksmes mērķi un norises kārtību, 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 „ALAAS” pārstāvi iepazīstināt uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekus ar pamatojumu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas 

nepieciešamību. 
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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 „ALAAS” pārstāvis: iepazīstina uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus ar SIA „ALAAS” tarifu 

projektu. Komersants norāda, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa izmaiņas ir 

saistītas ar izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā, sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikā, kā arī ar spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļauto izmaksu 

pieaugumu vairāk par 5%.  

Salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, tarifu projekta aprēķinā kopējo izmaksu pieaugums ir par 19% 

lielāks, kas galvenokārt saistīts ar izmaiņām ekspluatācijas izmaksās sadzīves atkritumu mehāniskās 

apstrādes procesā un atkritumu krātuves infiltrāta apsaimniekošanā, kā arī personāla izmaksās, 

pamatojoties uz minimālās darba algas paaugstināšanu un darba samaksas nodokļu izmaiņām valstī. 

Kopš 2016.gada sadzīves atkritumu poligonā „Križevņiki” ir stabilizējies pieņemtais sadzīves 

atkritumu apjoms −  virs 16,7 tūkst. tonnām gadā. Taču šogad, jau pēc 1.ceturkšņa datiem, atkritumu 

poligonā ir ievests nedaudz vairāk atkritumu nekā pagājušajā gadā šajā laika periodā. Nešķiroti 

sadzīves atkritumi ir 95% no kopējā atkritumu poligonā pieņemtā sadzīves atkritumu apjoma, dalīti 

vāktie atkritumi – 1%, būvniecības atkritumi –1%, kurtuvju pelni – 2% un citas atkritumu klases –

1%. 

Pēc nešķiroto sadzīves atkritumu mehāniskās apstrādes, bioloģiski noārdāmo atkritumu daļa, kas ir 

49% no kopējā apjoma, tiek kompostēti,  inertie atkritumi – 49-50 %, tiek apglabāti atkritumu krātuvē 

un otrreizējās pārstrādes materiāli − 1-2%, tiek realizēti atkarībā no tirgus situācijas. Pagājušajā gadā 

Komersantam bija labākas iespējas realizēt otrreizējās pārstrādes materiālus nekā šogad, kas saistīts 

ar to, ka Ķīna vairs nepieņem plastmasas atkritumus pārstrādei no Eiropas valstīm. 

Spēkā esošā sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente ir 28,48 EUR/t. Komersants šobrīd virza 

tarifu projektu ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponenti 33,63 EUR/t bez 

pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un bez dabas resursa nodokļa (turpmāk – DRN). 

Pie veiktajiem vides uzlabojumiem Komersants min jau realizēto investīciju projektu 

„Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība − 

II kārta.” Projekta rezultātā ir izveidots atkritumu šķirošanas un pirmapstrādes komplekss, veikta 

infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas jaudas palielināšana, kas nodrošina visa savāktā infiltrāta 

attīrīšanu, kā arī izbūvētā atkritumu biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēma.  

Komersants šogad ir iesniedzis projekta „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide 

poligonā „Križevņiki”” pieteikumu Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta 

ieviešana nodrošinās bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi ar jaudu 8 000 t/gadā. Pārstrādes 

procesā no iegūtās atkritumu biogāzes tiks ražota siltumenerģija un elektroenerģija, kuru plānots 

izmantot poligona tehnoloģisko procesu nodrošināšanā, tādejādi samazināt ārējo energoresursu 

patēriņu un veicinot dabas resursu racionālu izmantošanu.  

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi, komersanta un Regulatora pārstāvju 

atbildes par tarifu projektu. 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu sanāksmes dalībniekiem jautājumiem.  

 

Kārsavas novada pašvaldības pārstāvis: jautā, vai tarifs pēc likumdošanas ir jāizskata tad, kad tas 

pieaug par 5%? 
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SIA „ALAAS” pārstāvis: atbild, ka tarifs ir jāpārskata, ja izmaiņas pārsniedz 5% (samazinājums vai 

palielinājums) vai arī, ja mainās sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma aprēķināšanas 

metodika. 

Regulatora pārstāvis: papildina, tarifu projekta izskatīšanas iniciators var būt arī pats komersants, 

ja rodas tāda nepieciešamība. 

Kārsavas novada pašvaldības pārstāvis: jautā, kādas ir prognozes, par cik pieaugs gala maksājums 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksai1? 

SIA „ALAAS” pārstāvis: atbild, šobrīd neplānojam mainīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksu. Mainās tikai pozīcija uz sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma daļu. Taču mēs vairāk 

nošķirosim bioloģiski noārdāmo atkritumu daļu kompostēšanai, tāpēc samazināsies apglabājamo 

atkritumu daļa. Tarifa gala maksājuma izmaiņas varēs novērtēt tikai tie pakalpojuma lietotāji, kuri 

paši atvedīs sadzīves atkritumus uz atkritumu poligonu.  

Regulatora pārstāvis: papildina, iedzīvotājus izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā skars no 

2019.gada 1.janvāra, kad DRN pieaugs līdz 43 EUR/t. 

SIA „ALAAS” pārstāvis: apstiprina, jā, tad pieaugs arī atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 

maksājums, jo 2019.gadā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs jau būs 55,04 EUR/t 

bez PVN. Šogad, ja Regulators apstiprinās iesniegto tarifu projektu, gala maksājums būs 51,05 

EUR/t, bet 2020.gadā − jau 58,52 EUR/t. Šobrīd vēl nevaru pateikt, par cik šis tarifs ietekmēs sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas maksu. 

 

Uzklausīšanas sapulce turpinās atkritumu poligona teritorijā, iepazīstinot dalībniekus ar sadzīves 

atkritumu poligona „Križevņiki” darbību, tehnoloģiskajiem procesiem un nākotnes attīstības plāniem. 

 

 

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. 13.50. 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 

 

                                                 
1 SIA „ALAAS” kopš 2013.gada 1.janvāra sniedz arī sadzīves atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārvadāšanas pakalpojumus Rēzeknes pilsētas un 

Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldībām (izmaksas nav iekļautas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumā). 


