Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par
par SIA „ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu
cieto sadzīves atkritumu poligonā „Daibe”

PROTOKOLS
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novadā.
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Sanāksmi protokolē:
V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis
Uzklausīšanas sanāksmi sāk plkst. 12.05.
Darba kārtība:
1. Regulatora prezentācija – informācija par tarifu projekta izskatīšanas kārtību; informācija
par iespējām iepazīties ar iesniegto tarifu projektu, kā arī kārtību, kādā iesniedzami
priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu; informācija par regulēto sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojumu.
2. Komersanta prezentācija par poligonu, par regulētā pakalpojuma sniegšanu un
nepieciešamajām izmaksām pakalpojuma nodrošināšanai, kā arī tarifu projekta
iesniegšanas iemesliem.
3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes.
4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi un ieteikumi par SIA „ZAAO” iesniegto
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu sadzīves atkritumu poligonā
„Daibe”.
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 (sagatavota Regulatora prezentācija).
Regulatora pārstāvis aicina SIA „ZAAO” pārstāvi iepazīstināt uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus
ar pamatojumu par Regulatoram iesniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu
projekta aprēķināšanas iemesliem.
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2. Komersanta pamatojums par jaunā tarifu projekta apstiprināšanas nepieciešamību
Komersants ir sagatavojis prezentāciju par jaunā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu
projekta (turpmāk – tarifu projekts) aprēķināšanas iemesliem.
SIA „ZAAO” pārstāvis: iepazīstina uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus ar sadzīves atkritumu
apglabāšanas poligona „Daibe” darbību. Atkritumu poligons „Daibe” ir Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas reģiona (turpmāk ‒ AAR) sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons, kurš darbību
uzsāka 2004.gada 1.decembrī. Poligona apsaimniekotājs ir SIA „ZAAO”, kas ir saņēmis A kategorijas
piesārņojošās darbības atļauju Nr.VA15IA0001 un reģistrējies Regulatorā, kā sabiedriskā
pakalpojuma, sadzīves atkritumu apglabāšana, sniedzējs ar reģistrācijas Nr. A00009.
Spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs ir apstiprināts 2011.gada 9.novembrī un tas ir
28,22 EUR/t, neieskaitot Dabas resursu nodokli (turpmāk ‒ DRN) un pievienotās vērtības nodokli
(turpmāk ‒ PVN). Kopējais maksājums par sadzīves atkritumu nodošanu atkritumu poligonā ar DRN
pie sadzīves atkritumu apglabāšanas koeficienta 0,5 ir 40,72 EUR/t bez PVN. Komersants šo
koeficientu piemēro jau no 2015.gada.
Komersants iepazīstina ar š.g. 12.septembrī Regulatorā iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifu projektu, kura sadzīves apglabāšanas komponente būs 42,25 EUR/t, kā arī gala
maksājumiem par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu lietotājiem pie dažādām DRN
likmēm.
Tālāk komersants iepazīstina klausītājus ar tarifa izmaiņu nepieciešamību, ko veido vairāki pasākumi:
1) 2014.gadā ir uzsākta sadzīves atkritumu apglabāšana otrajā atkritumu krātuvē; 2) nepieciešams
palielināt reversās osmozes attīrīšanas iekārtu darbības jaudu; 3) pilnveidota atkritumu priekšapstrādes
centra nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes līnija; 4) ieviests projekts „Cieto sadzīves atkritumu
poligona „Daibe” atkritumu reģenerācijas procesa iekārtu modernizācija” un 5) izveidota nešķirotu
sadzīves atkritumu manuālā šķirošanas līnija.
Prezentācijas gaitā komersants iepazīstina ar atkritumu poligona „Daibe” infrastruktūru, raksturo
tehnoloģiskos procesus nešķiroto sadzīves atkritumu apstrādei, kā arī norāda uz infrastruktūras
objektiem, kuri ir iekļauti tarifu projekta aprēķinā. Šobrīd atkritumu apglabāšana notiek otrajā
atkritumu krātuvē.
Kā galvenos poligona darbības raksturlielumus komersants norāda, ka kopējais atkritumu poligonā
pieņemtais atkritumu daudzums 2016.gadā bija 54,8 tūkst. tonnas, tajā skaitā nešķiroti sadzīves
atkritumi 28,6 tūkst. tonnas, no kurām 15 tūkst. tonnas vai 52% tika apglabāti atkritumu krātuvē. Tarifu
projektā iekļautais (2017.gada plānotais) kopējais atkritumu poligonā pieņemtais atkritumu daudzums
ir 55,7 tūkst. tonnas, tajā skaitā nešķiroti sadzīves atkritumi 27,8 tūkst. tonnas, no kurām 14 tūkst.
tonnas vai 50% apglabāti atkritumu krātuvē.
Kopējās atkritumu poligona un reģionālās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē veiktās
investīcijas sasniedz 11,35 milj. EUR, tajā skaitā 7,87 milj. EUR Eiropas Savienības un citu atbalsta
instrumentu finansējums.
Pakalpojuma sniegšanā nodarbināti 24 struktūrvienības darbinieki un uz tarifa projekta izmaksām
attiecināti 14 administratīvās pārvaldes darbinieki. Papildus komersants norāda, ka uz tarifu projektu
ir attiecināti tikai tie ražošanas darbinieki, kuru darba pienākumi ir saistīti ar regulējamās atkritumu
plūsmas apstrādi. Tarifu projektā nav iekļauti citi SIA „ZAAO” struktūrvienības darbinieki.
Komersants detalizēti iepazīstina ar nešķiroto sadzīves atkritumu apstrādes shēmu un tajā iekļautajiem
tehnoloģiskajiem procesiem, kā arī ar pakalpojuma sniegšanā iesaistītās tehnikas vienībām un to
iegādes gadu vai lietošanas veidu (noma).
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Kompostēšanas laukumā tiek kompostēti uz šķirošanas līnijas no nešķirotajiem sadzīves atkritumiem
atšķirotā bioloģiski noārdāmā atkritumu frakcija, kā arī zaļie un citi bioloģiski noārdāmie atkritumi,
kas tiek pieņemti no klientiem. Atkritumu krātuves starpslāņu segšanai izmanto tikai pašu sagatavoto
materiālu un papildus materiālu iegāde šim mērķim netiek veikta.
Prezentācijas gaitā komersants iepazīstina ar atkritumu krātuvju izvietojumu. Pirmā krātuve jau ir
piepildīta un rekultivēta. Šobrīd atkritumu apglabāšana notiek otrajā krātuvē, kura jau ir aizpildīta
apmēram 286 000 m3 (kopējā atkritumu krātuves ietilpība 652 262 m3). Nākotnē plānots abas krātuves
savienot. Līdzekļi pirmās atkritumu krātuves rekultivācijai tika uzkrāti ar spēkā esošo tarifu.
Atkritumu krātuves savāktā infiltrāta attīrīšanu nodrošina ar reversās osmozes attīrīšanas iekārtas
palīdzību. Komersants detalizēti norāda apsaimniekotā infiltrāta daudzumu, patērēto elektroenerģiju
kWh un nostrādātās darba stundas pārskata periodos no 2014. līdz 2016.gadam un tarifu projektā
iekļautos parametrus. Tika pārrunātas problēmas, kas saistītas ar infiltrāta apsaimniekošanu un
pieaugošajām izmaksām.
Komersants iepazīstināja ar plašajiem komunikācijas veidiem sabiedrības informēšanai un
izglītošanai. Kā jaunums minams sadarbības projekts ar Pārgaujas novada pašvaldību ‒ dabas un
tehnoloģiju parks „URDA”, kura darbības uzsākšana plānota 2018./2019. mācību gadā. Tajā notiks
teorētiskās nodarbības dabaszinātnēs, praktiskie darbi, laboratoriskie darbi un izziņa dabas vidē.
Centra izveide ir Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību kopīgs lēmums un
tajā tiks izglītoti tikai reģiona izglītības iestāžu skolēni. Vides izglītības centra attiecinātās izmaksas
tiks precizētas pirms to iekļaušanas tarifu projektā.
Poligona gāzes savākšanu un utilizāciju koģenerācijas stacijā nodrošina SIA „ZAAO” meitas
uzņēmums SIA „ZAAO Enerģija.” 2016.gadā uzņēmums savāca 822 645 m3 gāzes un saražoja
1 047 MWh elektrības. Pērn uzņēmuma apgrozījums bija 201 179 EUR un darbības rezultāts bija
zaudējumi 36 461 EUR apmērā.
Noslēgumā komersants iepazīstināja ar tarifu projekta izmaksu kopsavilkumu pa posteņiem un
izmaksas uz vienu atkritumu poligonā pieņemto sadzīves atkritumu tonnu.
3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi.
Regulatora pārstāvis dod vārdu sanāksmes dalībniekiem priekšlikumu un ieteikumu paušanai.
Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem nav priekšlikumi un ieteikumi 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. 12:49.
Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs
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