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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas 

sanāksme 

par SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 

Protokols 

 

Rīgā 

2021.gada 27.septembrī        Nr.8 

 

Sanāksmi vada: 

V.Uzvārds, (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – 

Regulators) pārstāve (uzklausīšanas sanāksmes vadītāja). 

 

Piedalījās: 

V.Uzvārds, SIA “ZAAO” pārstāve; 

V.Uzvārds, SIA “ZAAO” pārstāve; 

V.Uzvārds, ziņu aģentūras “LETA” pārstāvis;  

V.Uzvārds, ziņu aģentūras “LETA” pārstāve; 

 V.Uzvārds, Siguldas iedzīvotāja; 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāve (diskusijas dalībniece); 

V.Uzvārdi (19), Regulatora pārstāvji, kas piedalījās uzklausīšanas sanāksmē 

 

Uzaicinātie: 

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāvis; 

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve; 

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve; 

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāvis. 

 

Protokolē: 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāve (protokolētāja). 

Sanāksmi sāk plkst. 14.00. 

Notiek audioieraksts.   

Darba kārtība: 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmi (Regulatora prezentācija – informācija 

par tarifu projekta izskatīšanas kārtību, regulēto sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojumu). 
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2. Komersanta pamatojums par iesniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifu projekta aprēķināšanas nepieciešamību. 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes 

4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku ieteikumi un priekšlikumi par SIA “Getliņi 

EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu. 

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību 

 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāve (uzklausīšanas sanāksmes vadītāja) informē 

uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus par tarifu projekta izvērtēšanas procesu 

Regulatorā, par regulēto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu, par sanāksmes 

mērķi un norises kārtību, papildus skaidro Regulatora kompetenci un to, ka sadzīves 

atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir tikai daļa no kopējās atkritumu 

apsaimniekošanas maksas (sagatavota Regulatora prezentācija). 

 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāve (uzklausīšanas sanāksmes vadītāja) aicina SIA „Getliņi 

EKO” 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. 

V.Uzvārds SIA “Getlini EKO” pārstāvis aicina V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” 

pārstāvi, kas piedalījusies tarifu projekta izstrādē, turpināt uzklausīšanas sapulci un 

iepazīstināt klātesošos ar tarifu projektu. 

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve norāda, ka vēsturiski ir iegājies, ka 

SIA “Getliņi EKO” tarifa izvērtēšana notiek reizi trijos gados. Spēkā esošais tarifs tika 

apstiprināts 2018.gadā un balstījās uz 2017.gada faktiskajām izmaksām. Attiecīgi 

esošais tarifu projekts ir aprēķināts, pamatojoties uz 2020.gada faktiskajām izmaksām, 

tajā ir iekļauta jaunā dabas resursu nodokļa (turpmāk – DRN) apglabāšanas proporcija 

(DRN proporciju aprēķina starp poligonā apglabāto un poligonā pieņemto sadzīves 

atkritumu daudzumu, %), ir iekļautas aktuālās izmaiņas sadzīves atkritumu poligonā 

“Getliņi” (turpmāk – atkritumu poligons) notiekošajos tehnoloģiskajos procesos un 

infrastruktūrā, kā arī ir būtiski pieaugušas DRN izmaksas par atkritumu apglabāšanu 

saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos.  

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve iepazīstina uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekus ar tarifa izmaiņām pa galvenajām izmaksu pozīcijām, salīdzinot tarifu 

projekta izmaksas ar spēkā esošajā tarifā iekļautajām izmaksām. Lai klātesošajiem būtu 

saprotamāks izmaksu sadalījums un pieaugums, V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” 



3 
 

pārstāve turpina skaidrot izmaksas, attiecinot tās uz vienu atkritumu poligonā pieņemto 

nešķiroto sadzīves atkritumu tonnu. 

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve skaidro tarifu projekta galvenās izmaksu 

pozīcijas - pēc tabulā apkopotajiem datiem redzams, ka Pamatlīdzekļu nolietojums ir 

pieaudzis no 6,75 EUR/t spēkā esošajā tarifā līdz 11,22 EUR/t tarifu projektā (pieaugums 

par 4,47 EUR/t); Personāla izmaksas, attiecīgi no 8,30 EUR/t līdz 13,05 EUR/t 

(pieaugums par 4,75 EUR/t); Saimnieciskās darbības izmaksas, attiecīgi no 24,62 EUR/t 

līdz 42,93 EUR/t (pieaugums par 18,31 EUR/t); Nodokļi (t.sk. nākotnes DRN 

maksājums par atkritumu apglabāšanu) attiecīgi no 0,01 EUR/t līdz 12,50 EUR/t 

(pieaugums par 12,49 EUR/t); Kredītu procenti, attiecīgi no 0,52 EUR/t līdz 0,71 EUR/t 

(pieaugums par 0,19 EUR/t); DRN par atkritumu apglabāšanu, attiecīgi no  24,89 EUR/t 

līdz 46,07 EUR/t (pieaugums par 21,18 EUR/t). Savukārt Citu nozaru ieņēmumi, kas 

samazina regulētā pakalpojuma izmaksas, pieauguši attiecīgi no 1,27 EUR/t līdz 

4,92 EUR/t (pieaugums par 3,65 EUR/t). Rentabilitāte spēkā esošajā tarifā un tarifu 

projektā ir 7%. 

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve turpina skaidrot detalizētāk katru tarifu 

projekta izmaksu posteni. 

Pamatlīdzekļu nolietojums. Lai būtu uzskatāmāk redzams izmaksu pieaugums, 

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve salīdzina pamatlīdzekļu vērtības apjomu 

periodā, kad tika veikts spēkā esošā tarifa aprēķins, kas bija 25 milj. EUR, ar pašreiz 

uzņēmuma bilancē esošo pamatlīdzekļu vērtību – 63 milj. EUR. V.Uzvārds, 

SIA “Getliņi EKO” pārstāve norāda, ka pa šiem trim gadiem komersants ir investējis  

būtiskus līdzekļus infrastruktūras izbūvē, kas galvenokārt ir jaunā  bioloģiski noārdāmo 

atkritumu pārstrādes rūpnīca (investīcijas 40 milj. EUR vērtībā), kā arī ir izbūvētas 

jaunas biodegradācijas šūnas (investīcijas 7 milj. EUR vērtībā), kas kopā veido 

investīcijas 47 milj. EUR apmērā, neņemot vērā mazāka apmēra investīcijas. Attiecīgi 

uz šī gada sākumu SIA “Getliņi EKO” bilancē uzskaitīti pamatlīdzekļi 63 milj. EUR 

vērtībā, kas arī skaidro būtisko pamatlīdzekļu nolietojuma pieaugumu. Investīciju 

ietekme uz tarifu projekta izmaksām ir pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksu pieaugums 

par 4,47 EUR/t. 

Personāla izmaksas. Salīdzinot tarifu projektu ar spēkā esošo tarifu, V.Uzvārds, 

SIA “Getliņi EKO” pārstāve norāda, ka darbinieku skaits ir pieaudzis no 78 līdz 97 

darbiniekiem. Pieaugumu veido 19 jaunās slodzes: astoņi bioloģiski noārdāmo atkritumu 

kompleksa darbinieki; saskaņā ar normatīvajiem aktiem SIA “Getliņi EKO” ir izveidota 

padome, kuras sastāvā ir trīs padomes locekļi, un attiecīgi arī viens padomes auditors, 

kā arī izveidotas septiņas jaunas slodzes  atkritumu apsaimniekošanas, vides aizsardzības 

un vides izglītības jomās. Izmaksu pieaugumu šajā izmaksu postenī veido arī vidējās 

bruto darba algas pieaugums Latvijā par 24%, kas ir ievērojams kāpums, salīdzinot ar 

spēkā esoša tarifa izmaksām. Kopumā personāla izmaksu pieaugums palielina spēkā 

esošā tarifa izmaksas par 4,75 EUR/t. 
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Saimnieciskās darbības izmaksas. V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve uzsver, ka 

saimnieciskās darbības izmaksas ir pieaugušas visvairāk. Šajā izmaksu pozīcijā iekļautas 

šādas ražošanas izmaksas: pirmkārt, sadzīves atkritumu apglabāšana, tostarp sadzīves 

atkritumu sagatavošana apglabāšanai, ikdienas pārklājuma veidošana atkritumu 

apglabāšanas krātuvē, atkritumu poligona infiltrāta apsaimniekošana; otrkārt, bioloģiski 

noārdāmo atkritumu kompleksa ekspluatācijas un bioloģisko atkritumu pārstrādes 

izmaksas; treškārt, vides aizsardzības pasākumi un, ceturtkārt, sabiedrības izglītības 

pasākumi. Saimnieciskās darbības izmaksas veido ļoti būtisku ietekmi uz tarifu, 

pieaugums par 18,31 EUR/t, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu. 

Sanāksmes turpinājumā V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve iepazīstina detalizētāk 

ar saimnieciskās darbības izmaksām. 

• Sagatavošana apglabāšanai (mehāniskā atkritumu šķirošana). V.Uzvārds, 

SIA “Getliņi EKO” pārstāve paskaidro, ka atkritumu sagatavošana apglabāšanai 

nav jauns tehnoloģiskais process atkritumu poligonā, un uz šo tehnoloģisko 

procesu tiek novirzīta lielākā daļa nešķirotu sadzīves atkritumu. No 

nešķirotajiem sadzīves atkritumiem atdala: bioloģisko noārdāmo atkritumu 

(turpmāk – BNA) frakciju; otrreizējai izmantošanai derīgos atkritumus, kas 

galvenokārt ir RDF un PET; veidojas arī inertie atkritumi, kurus apglabā 

atkritumu krātuvē, kā arī šajā procesā tiek atdalīti bīstamie atkritumi, kas nodoti 

atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam tālākai utilizācijai. Izmaksu 

pieaugums šajā postenī ir galvenokārt atkarīgs no ražošanas izmaksu 

indeksācijas nosacījumiem pakalpojuma līgumā. Attiecīgi, ja pieaug izmaksas, 

kas SIA “Getliņi EKO” jāmaksā SIA “SIA “Vides resursu centrs” par mehānisko 

šķirošanu, attiecīgi pieaug izmaksas par nešķirotu sadzīves atkritumu 

sagatavošanu apglabāšanai. 

• Ikdienas pārklājums atkritumu apglabāšanas krātuvē. V.Uzvārds, SIA “Getliņi 

EKO” pārstāve paskaidro, ka tā ir viela, kuru uzklāj aktīvajām atkritumu 

deponēšanas vietām atkritumu krātuvē.  Ikdienas pārklājuma veidošanas mērķis 

ir samazināt vēja izkliedēto un putnu iznesto atkritumu apjomu; samazināt smaku 

izplatīšanos; nepieļaut kukaiņu, grauzēju un citu kaitēkļu invāziju; samazināt 

ugunsgrēka izcelšanās risku; samazināt infiltrāta veidošanos (ikdienas pārklājs 

samazina nokrišņu nonākšanu atkritumu kaudzē); novērst emisijas, t.sk. uzlabot 

gāzes savākšanas iespēju un kvalitāti, kā arī nodrošināt ērtu klientu 

transportlīdzekļu pārvietošanos uz aktīvo atkritumu deponēšanas zonu. Izmaksu 

pieaugums saistīts ar atkritumu deponēšanas zonas palielināšanos, kalna 

augstuma izmaiņām, kā arī pastiprinātu pārklājuma veidošanu saistībā ar 

iedzīvotāju sūdzībām. 

• Infiltrāta apsaimniekošana. V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve skaidro, 

salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, būtiski pieaugusi infiltrāta piesārņojuma 

koncentrācija (galvenokārt, slāpeklis), pārsniedzot līgumā ar SIA “Rīgas ūdens” 

noteiktos ražošanas notekūdeņu nodošanas maksimāli pieļaujamos 

robežlielumus. V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve papildina, lai 
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samazinātu infiltrāta piesārņojuma koncentrāciju, bija nepieciešama attīrīšanas 

iekārtu rekonstrukcija un priekšattīrīšanas darbības uzsākšana, kas ļautu jau 

priekšattīrītu infiltrātu, ar samazinātu slāpekļa sastāvu, novadīt SIA “Rīgas 

ūdens” centralizētājā notekūdeņu kanalizācijas sistēmā uz attīrīšanas iekārtām. 

• Bioloģisko atkritumu pārstrāde. V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve 

norāda, ka ir izbūvēta jauna BNA rūpnīca un iegādāta specializēta tehnika. Kā 

jau iepriekš tika minēts, projekta kopējās investīcijas ir apmēram 40 milj. EUR, 

no tiem apmēram 30 milj. EUR ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Kohēzijas 

fonda līdzfinansējums. 2021. gada aprīlī ir uzsākta BNA pārstrādes kompleksa 

ekspluatācija. Kompleksā ievietotā BNA frakcija tiek pārstrādāta divu mēnešu 

laikā. Pārstrādes rezultātā veidojas – komposts vai tehniskais komposts (atkarībā 

no izejmateriāla kāds tiek ievietots tuneļos), pārklājamais materiāls, kā arī 

ievērojama daļa apglabājamā atkritumu daļa, kas tiek atsijāta no tehniskā 

komposta. V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve turpina, ka BNA pārstrādes 

kompleksa ekspluatācijai nepieciešami šādi resursi un darbības: elektroenerģija, 

siltumenerģija, ūdens, notekūdeņu apsaimniekošana, dīzeļdegviela 14 tehnikas 

vienību ikdienas darbības nodrošināšanai, iekārtu apkope, serviss, pārstrādes 

procesa vadība, lai veidotos biogāze, ķīmiskie reaģenti, filtri, lai ierobežotu 

smaku izplatību apkārtējā vidē u.c. Resursu patēriņš un izmaksas iekļautas tarifu 

projektā atbilstoši tehniski-ekonomiskajam pamatojumam, kā arī pusgadu 

iekārtas jau strādā testa režīmā, kas ļauj novērtēt tehnoloģiskā procesa faktiskās 

izmaksas. 

• Vides aizsardzības pasākumi. V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve 

iepazīstina, ka ir uzsākta klientu autotransporta ritošās daļās un šasijas 

mazgāšana un šis pakalpojums ir integrēts atkritumu poligona infrastruktūrā. 

Autotransporta mazgāšana tiek veikta katram transportam, izbraucot no 

atkritumu poligona teritorijas, un tās mērķis ir samazināt atkritumu poligona 

darbības ietekmi un ierobežot kaitīgo vielu, tostarp dažādu infekciju un naftas 

produktu palieku, izplatību ārpus atkritumu poligona darbības zonas. 

• Novadgrāvja uzturēšana. V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve paskaidro, ka 

tarifā ir iekļautas izmaksas novadgrāvī uzkrātā ūdens attīrīšanai, kas ietver 

novadgrāvja pārbūves un uzkrātā ūdens regulāras attīrīšanas izmaksas, 

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve papildina, ka tas ir nepieciešams, lai 

samazinātu gruntsūdeņu piesārņojuma noplūdi Daugavas virzienā. 

• Sabiedrības izglītības pasākumi. V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve 

informē, ka drīzumā tiks pabeigta jaunā interaktīvā vides izglītības centra 

izveide. Tas būs daudz lielāks un interaktīvāks nekā bija iepriekš, kā arī tajā varēs 

apkalpot daudz lielāku interesentu plūsmu. Komersants turpinās vadīt  

izglītojošas vides nodarbības skolēniem un citiem interesentiem Kultūras centra 

“Ulbrokas Pērle” Zaļajā klasē, kā arī veiks plašāka mēroga vides izglītojošās 

kampaņas dažādās mediju platformās saskaņā ar pašvaldību plāniem un 

mērķiem. 
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Citu nozaru ieņēmumi. V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve uzsver, ka salīdzinot ar 

spēkā esošo tarifu, citu nozaru ieņēmumi (guvums), par kuriem samazina regulētā 

pakalpojuma izmaksas, ir būtiski pieauguši. Tarifu projekta izmaksas samazina citu 

ražošanas atkritumu apsaimniekošana, elektroenerģijas ražošana un dārzeņu audzēšana. 

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve papildina, ka lai arī, salīdzinot ar 2020.gadu, 

būtiski samazinās elektroenerģijas nozares ieņēmumi saistībā ar samazinātu 

elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (turpmāk – OIK) atbalstu, bet ir 

pieauguši siltumnīcu darbības ieņēmumi un rentabilitāte, kā arī pieauguši ražošanas 

atkritumu un citu atkritumu apsaimniekošanas ieņēmumi. Tādēļ šī pozīcija ir devusi 

pozitīvu ietekmi uz tarifu jeb samazinājusi regulētā pakalpojuma izmaksas par 

3,36 EUR/t. 

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve vēlreiz apkopo SIA “Getliņi EKO” pēdējos 

trijos gados veiktos efektivitātes pasākumus atkritumu poligonā jeb tiešos lietotāju 

ieguvumus: uzsākta BNA pārstrāde jaunajā kompleksā; uzsākta dalīti vāktu koksnes 

atkritumu pieņemšana un pārstrāde; attālinātu, izglītojošu vides nodarbību organizēšana 

skolēniem un citiem interesentiem; piesaistīti ES fondu līdzekļi ~30 milj. EUR apmērā; 

izbūvētas jaunas atkritumu deponēšanas šūnas, likvidējot daļu vēsturiskās atkritumu 

izgāztuves, kas arī bija viens no lielākajiem gruntsūdeņu piesārņojuma avotiem; esošo 

deponēšanas šūnu nogāzes pārklātas ar pretfiltrācijas slāni, mazinot lietus ūdeņu 

filtrāciju un infiltrāta veidošanās apjomus. 

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve iepazīstina, ka ir modernizēta atkritumu 

poligona iebraukšanas un IT infrastruktūra. Atkritumu poligonā tiek veikta automatizēta 

atkritumu uzskaite un attālināta kravu deklarēšana. Ieguldījumi IT infrastruktūras 

attīstībā un algoritma izstrādē ievērojami samazināja automašīnu iebraukšanas laiku, jo 

barjeras pacelšana un fiksācija notiek automātiski, atpazīstot autotransporta numura 

zīmi. V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” turpina, ka automatizēti notiek arī ievesto kravu 

kontroles procesi, tiek veikta fotofiksācija, kas nodrošina tūlītēju atkritumu kravas 

atbilstību vai neatbilstību kritērijiem ar kādiem atkritumu poligona operators var 

pieņemt atkritumus, pirms klients ir paspējis izbraukt no atkritumu poligona, kā arī tiek 

veikta automātiska atkritumu radiācijas kontrole un automātiska parādnieku kontrole. 

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve iepazīstina, ka SIA “Getliņi EKO” ir uzsākusi 

klientu atkritumu poligonā pieņemt atļauto atkritumu klašu un pārvadāšanas atļauju 

nodrošinājuma kontroli. Tiek veikta automatizēta datu apmaiņa ar Valsts vides dienestu 

(turpmāk – VVD), veicinot nozares sakārtotību un vides aizsardzību. 

Pie nākotnes plāniem V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve norādīja, ka komersants 

turpinās attīstīt un izveidot uz datiem balstītu, automatizētu, ērti lietojamu atkritumu 

deklarēšanas sistēmu, nodrošinot klientiem vēl ērtāku atkritumu poligona pakalpojumu 

saņemšanu; turpinās darbu pie datu integrēšanas sistēmas attīstības, galvenokārt 

savietojamu ar VVD datu bāzi, lai vēl vairāk mazinātu manuālu datu pārbaudi un 

kontroli, tādējādi uzlabojot gan pakalpojuma lietojamību klientiem, gan datu kvalitāti; 

organizēs izzinošas, interaktīvas vides nodarbības skolēniem un citiem interesentiem, 

bet jau jaunajā vides izglītības centrā un jaunajā interaktīvajā formātā, kā arī turpinās ES 
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fondu piesaisti infrastruktūras, atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības 

projektiem. 

 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un priekšlikumi par 

SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 

projektu, kā arī komersanta pārstāvja atbildes un komentāri. 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāve (diskusijas dalībniece) jautā komersantam: pirmais 

jautājums, kāda veida prognozes un pieņēmumi attiecībā uz OIK maksājumiem no 

ieņēmumu viedokļa ir izmantoti tarifu projekta aprēķinā, un otrs jautājums, kā veidojas 

izmaksu dinamika, kā Jūs prognozējiet, vai izmaksas tikai augs vai ir gaidāma 

stabilizācija izmaksu ziņā. Ko gaidīt turpmākos gadus attiecībā uz tarifu? 

V. Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāvis skaidro, ka situāciju ar OIK nav uzņēmumam 

labvēlīga, jau vairāk kā pusotru gadu komersants mēģina sadarboties ar Ekonomikas 

ministriju, lai skaidrotu atšķirību starp OIK atbalstu biogāzes ražotājiem un poligonu 

gāzes ražotājiem, kā pamatproblēmu norādot, ka Latvijas likumdošanā zem viena 

termina ir apvienotas divas neapvienojamas lietas - biogāze un poligona gāze. 

Regulējums un atbalsts šīm abām gāzēm ir vienāds, lai gan citās ES valstīs ir nodalīta 

poligona gāze no biogāzes, jo biogāzi komersants ražo un pārstrādā lietderīgā 

elektroenerģijā un siltumenerģijā, bet, kas attiecas uz poligona gāzi, atkritumu poligona 

operatori ir spiesti darboties šajā segmentā, jo likums nosaka, ka poligona gāze ir 

jāsavāc. Savākto poligona gāzi var  sadedzināt lāpā, lai šādi mazinātu ietekmi uz vidi, 

vai to var izmantot elektroenerģijas un siltuma ražošanā. Ja vēl pagājušo gadu 

komersants elektroenerģijas ražošanas jomā darbojās ar rentabilitāti, tad šogad pēc pirmā 

pusgada rezultātiem ir kritums ieņēmumos par 400 tūkst. EUR, kā arī stingrās prasības 

siltuma izmantošanai, lai saņemtu OIK atbalstu, faktiski iznīcina šo darbības nozari. 

V. Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāvis turpina, ka izmaiņas elektroenerģijas 

ražošanas nozarē noteikti ienesīs arī esošā situācija pasaules enerģētikas tirgū. 

Turpinoties NordPool biržas cenas pieaugumam, jau tagad tā tuvojas OIK atbalsta 

likmei, nevienam ražotājam valsts atbalsts nebūs vajadzīgs, jo tirgus cena būs augstāka. 

Runājot par nākotni, V. Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāvis skaidro, ka iespējams šī 

tendence turpināsies līdz pavasarim un NordPool biržas cenas augs, jo ir ziemas sezona, 

kad pieaug siltuma un elektroenerģijas patēriņš. Šajā laika periodā nav sagaidāmi arī 

nokrišņi, kas ļautu izmantot vairāk hidroenerģiju, tāpēc patērētajam elektroenerģijas 

cena pieaugs. Līdz ar to prognozēt, kas notiks tālāk, kāda būs situācija nākamo pavasari 

elektroenerģijas ražošanas nozarē, nav iespējams. V. Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” 

pārstāvis turpina, ka komersants strādā pie vēl viena jauna darbības virziena, pašlaik 

notiek biogāzes izcelsmes sertifikāta iegūšana (verifikācija) un perspektīvā SIA “Getliņi 

EKO” varētu ražot nevis siltumu un elektroenerģiju, bet biometānu, attiecīgi veicot 

biogāzes attīrīšanu un bagātināšanu, kas izskatās perspektīvāk, nekā ražot 

elektroenerģiju ar OIK atbalstu. 
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V. Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāvis papildina, ka šobrīd saistībā ar OIK atbalsta 

saņemšanu notiek diskusijas ar Ekonomikas ministriju, kas norāda, ka SIA “Getliņi 

EKO” OIK atbalsta otrā desmitgade noslēdzas 2022.gada beigās, savukārt komersants 

uzskata, ka 2027.gads ir OIK atbalsta beigu termiņš.  

V. Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāvis skaidro, ka SIA “Getliņi EKO” ne tikai ražo 

elektroenerģiju, bet arī iepērk, tāpēc šobrīd nav zināms, kā rīkosies esošais 

elektroenerģijas piegādātājs saistībā ar būtisko elektroenerģijas cenas pieaugumu 

NordPool biržā. 

V. Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve papildināja, ka elektroenerģijas ražošanas 

nozare šobrīd nestrādā ar zaudējumiem, taču ir kritums ieņēmumos. Tarifu projektā 

iekļautie ieņēmumi gada griezumā ir samazinājušies no 2,5 milj. EUR uz 1,8 milj. EUR, 

kas ir aprēķinu aplēse uz gadu pēc pirmā pusgada faktiskajiem ieņēmumiem, jo enerģijas 

ražošana ir sezonāla. 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāve (diskusijas dalībniece) atgādināja, ka nav saņēmusi 

atbildi uz otro jautājumu, kā tarifs potenciāli varētu mainīties vēl pēc trim gadiem, ja 

pieņemam esošo triju gadu tarifa izskatīšanas ciklu, vai pakalpojuma lietotājs var 

sagaidīt, ka tarifs atkal augs? 

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāvis skaidro, ka nākamos trīs gadus tarifam 

nevajadzētu augt, jo nav jaunu izmaksu posteņu un pozīciju, kas to ietekmētu. Ja runājam 

par atkritumu poligona attīstības perspektīvu kā tādu, tad šobrīd komersants strādā pie 

atkritumu poligona turpmākā attīstības plāna ilgtermiņā, kuru prezentēs uzņēmuma 

padomei, Rīgas pilsētas domei, Stopiņu novadam un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. Esošajā atkritumu poligona teritorija neļauj turpināt atkritumu 

poligona attīstību – ir jāmeklē iespējas atkritumu poligona paplašināšanai. SIA “Getliņi 

EKO” ir izskatījusi vairākus attīstības variantus: pirmā iespēja, jauna atkritumu poligona 

izbūve; otrā iespēja, paplašināties Stopiņu novada teritorijā un izmantot esošo 

infrastruktūru un trešā iespēja ir nepārstrādājamo atkritumu sadedzināšanas rūpnīca, kas 

būtiski samazinātu apglabājamo atkritumu apjomu un pagarinātu esošo atkritumu 

apglabāšanas krātuvju ekspluatācijas laiku. V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāvis 

papildina, ka nav zināms, kā šie faktori ietekmēs nākamo tarifu - lētāks noteikti nepaliks. 

SIA “Getliņi EKO” strādā pie dažādām atkritumu pārstrādes iespējām, kas saistītas ar 

atkritumu pārstrādi un jaunu produktu ražošanu, bet komersants saskaras ar 

Konkurences padomes nostāju, ka pašvaldības uzņēmumam nav jānodarbojas ar 

komercdarbību, ko var saražot arī privātais sektors, piemēram, dārzeņu ražošana. Līdz 

ar to tarifa izmaksu samazināšana, izmantojot jaunas pārstrādes un produktu ražošanas 

iespējas, šobrīd nav realizējama. 

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāvis norāda, ka šobrīd nav normatīvais regulējums 

produktam, ko saražos BNA rūpnīca. Nav atrisināts jautājums, vai BNA rūpnīcā 

saražotais materiāls būs izejmateriāls vai tehniskais komposts, un kādas ir tā turpmākās 

izmantošanas iespējas. Rūpnīca nodota ekspluatācijā 2021.gada 1.aprīlī, tehnoloģisko 
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sadaļu komersants pabeidz 2022.gada 1.janvārī un sāks ražot pilnā apjomā. Pirmos 

gadus rūpnīca sagatavos ievērojamu apjomu - 80 tūkst. tonnas tehniskā komposta, bet 

vēl nav zināms, kur šo saražoto produktu varēs izmantot. 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāve (uzklausīšanas sanāksmes vadītāja) jautā, saistībā ar 

Konkurences padomes pieminēšanu, 2021.gadā Konkurences padome uzlika 

SIA “Getliņi EKO” naudas sodu saistībā ar AS “Tīrīga”, vai šīs izmaksas ir iekļautas 

tarifu projekta izmaksās? 

V.Uzvārds, SIA “Getliņi EKO” pārstāve skaidro, ka sods ir samaksāts un iekļauts 

2021.gada saimnieciskās darbības izmaksās un līdz ar to tas ietekmē šī gada rentabilitāti 

soda naudas apmērā. Tarifu projekts ir balstīts uz 2020.gada faktiskajām izmaksām, soda 

naudas izmaksas nav iekļautas tarifu projekta aprēķinā, jo tie ir vienreizēji izdevumi. 

4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku ieteikumi un priekšlikumi. 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāve (uzklausīšanas sanāksmes vadītāja) dod vārdu 

sanāksmes dalībniekiem priekšlikumu un ieteikumu paušanai. 

Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem nav priekšlikumu un ieteikumu par sadzīves 

atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu. 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāve (uzklausīšanas sanāksmes vadītāja) atgādina 

uzklausīšanas sapulces dalībniekiem, ka savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves 

atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu var sūtīt, gan uz Regulatora, gan uz 

komersanta norādīto kontaktinformāciju. 

V.Uzvārds, Regulatora pārstāve (uzklausīšanas sanāksmes vadītāja) pateicas 

SIA “Getliņi EKO” pārstāvjiem un uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem par atsaucību 

un slēdz sanāksmi. 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 14:50. 

 
 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītāja    V.Uzvārds, Regulatora pārstāve                                                                  

 
 

Protokolētāja      V.Uzvārds, Regulatora pārstāve 

 

 
 2021.gada 16. jūlijā Konkurences padome (KP) parakstīja izlīgumu ar Rīgas pilsētas pašvaldību un SIA 

“Getliņi EKO” strīdā par nodarīto konkurences kropļojumu – iecerēto atkritumu apsaimniekošanas tirgus 

monopolizāciju uz 20 gadiem. Izlīgums paredz, ka iesaistītās puses turpmāk ļaunprātīgi neizmantos savu 

dominējošo stāvokli un pašvaldība pēc konkurences tiesību ekonomistu analīzes saņemšanas iepazīstinās 

KP par turpmākajiem atkritumu apsaimniekošanas organizācijas plāniem Rīgā, tāpat Rīgas pašvaldība 

valsts budžetā samaksās naudas sodu 500 000 eiro apmērā, savukārt SIA “Getliņi EKO” – 

385 000  eiro…”, pieejams:https://www.kp.gov.lv/lv/jaunums/kp-ts-tirigas-lieta-nosledz-izligumu-ar-

rigas-pasvaldibu-un-sia-getlini-eko-par-istenoto-konkurences-kroplojumu-atkritumu-apsaimniekosanas-

joma 


