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Sagatavots 10.09.2021. 

 

Kopsavilkums par SIA “Getliņi EKO”  

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 

2.septembrī saņēmusi šādu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Getliņi EKO” (turpmāk arī –  

komersants) sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu (turpmāk  –  tarifu 

projekts): 

 

 

Spēkā esošais 

tarifs, EUR/t 

(17.12.20. tarifa 

piemērošanas 

kārtības lēmums ) 

Tarifu projekts, 

EUR/t 

Tarifu projekta 

izmaiņa, 

salīdzinot ar 

spēkā esošo 

tarifu, % 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente 41,66 80,76 94 

DRN* par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu  

pie DRN  likmes 65 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 24,89 46,07 85 

pie DRN  likmes 80 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 30,63 56,70 85 

pie DRN  likmes 95 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 36,38 67,34 85 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar DRN  

pie DRN  likmes 65 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 66,55 126,83 91 

pie DRN  likmes 80 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 72,29 137,46 90 

pie DRN  likmes 95 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 78,04 148,10 90 

*DRN - Dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu 

 

Komersants sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedz sadzīves atkritumu 

poligonā “Getliņi”, kur tiek nogādāti nešķiroti sadzīves atkritumi (turpmāk – NSA) no Pierīgas 

atkritumu apsaimniekošanas reģiona1 (turpmāk – Pierīgas AAR) pašvaldībām, t.sk. Rīgas pilsētas, 
kā arī Ādažu, Mārupes, Ķekavas, Ropažu, Ogres, Siguldas, Olaines, Salaspils, Saulkrastu novadiem 

un daļas no Bauskas novada administratīvajām teritorijām (Bauskas pilsēta un Brunavas, 

Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Vecsaules pagasti).   

Pašlaik SIA “Getliņi EKO” piemēro Regulatora 2018.gada 28.novembrī apstiprinātā tarifa 

2020.gada 17.decembrī noteiktu tarifa piemērošanas kārtību, nešķirotiem sadzīves atkritumiem 

piemērojot tarifu ar DRN (bez PVN) – 66,55 EUR/t (pie DRN likmes 65 EUR/t). 

Tarifu projekta izstrādes iemesls ir izmaksu pieaugums par 91%, salīdzinot ar spēkā esošo 

tarifu. Izmaksas pieaugušas galvenokārt saistībā ar investīcijām atkritumu poligona “Getliņi” 

infrastruktūrā, kas veiktas šādiem mērķiem: 

1) realizētu Eiropas Savienības noteiktos uzstādījumus par bioloģiski noārdāmo atkritumu 

(turpmāk – BNA) pārstrādi2 (BNA kompleksa izbūve, kur no NSA plūsmas nošķirotie, kā 

arī dalīti vāktie BNA tiek pārstrādāti, radot biogāzi, no kuras komersants koģenerācijas 

procesā ražo siltumu un elektrību),  

2) izpildītu vides normatīvajos aktos noteiktās prasības infiltrāta apsaimniekošanā (SIA 

“Getliņi EKO” īpašumā esošo bioloģiskās attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un darbības 

 
1 Saskaņā ar 2013.gada 25.jūnija MK noteikumos Nr.337 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem” norādīto administratīvo teritoriju 

dalījumu, kas vēl joprojām ir spēkā. Ņemot vērā, ka turpinās atkritumu apsaimniekošanas reģionu pārskatīšana, nav pārslēgti arī līgumi starp 

pašvaldību izvēlētajiem atkritumu apsaimniekotājiem un sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekotājiem. Šāda situācija turpināsies līdz brīdim, kad 

stāsies spēkā jauni MK noteikumi par reģionālo dalījumu. Pēc tam saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam noteikto, 
jaunajos reģionos ietilpstošās pašvaldības līdz 2022.gada 31.decembrim izstrādās reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus, pēc kuru 

apstiprināšanas varēs tikt pārslēgti līgumi.   
2 ES Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem noteic, ka līdz 2020.gadam jānodrošina, ka poligonos tiek apglabāti tikai 35% no 1995.gadā 

apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma, kā arī otrreizējai izmantošanai un pārstrādei jāsagatavo vismaz 50% no sadzīves atkritumos 

esošajiem papīra, metāla, plastmasas un stikla atkritumiem. 

https://likumi.lv/ta/id/257802-noteikumi-par-atkritumu-apsaimniekosanas-regioniem
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atjaunošana, lai samazinātu infiltrāta piesārņojuma koncentrāciju pirms to novadīšanas 

centralizētajos SIA “Rīgas ūdens” tīklos),  

3) novērstu piesārņojumu virszemes ūdeņos, kas nonāk Daugavā (nomas konteinertipa 

attīrīšanas iekārtu uzstādīšana novadgrāvī uzkrātā ūdens regulārai attīrīšanai, lai līdz 

pieļaujamiem parametriem samazinātu piesārņojuma koncentrāciju). 

Lai samazinātu sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” darbības ietekmi un ierobežotu kaitīgo 

vielu izplatību ārpus poligona darbības zonas, 2021.gadā poligona teritorijā ir uzsākta specializētā 

autotransporta, kas ieved poligonā atkritumus, šasijas un ritošās daļas mazgāšana, kā rezultātā 

būtiski pieaugušas izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai. 

Kopš 2018.gada nogalē apstiprinātā tarifa, būtiski pieaugušas arī personāla izmaksas, 

sabiedrības izglītošanas un citas izmaksas, kā arī pieaudzis atkritumu daudzums, kas pēc NSA 

sagatavošanas apglabāšanai tiek apglabāts krātuvē (1- apglabājamā daļa, kas atsijāta no BNA 

kompleksā stabilizētā materiāla un vairs nav derīga tālākai pārstrādei un reģenerācijai ; 2- no NSA 

mehāniski atšķirotā BNA daļa, kas ir derīga tālākai pārstrādei, bet BNA kompleksa ierobežotās 

jaudas dēļ netiek ievietota BNA pārstrādei, bet tiek novirzīta pa taisno uz apglabāšanu). 

Sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi” ik gadu no Pierīgas AAR1 nonāk aptuveni 335 tūkst. 

tonnu atkritumu (t.sk. aptuveni 290 tūkst. tonnu NSA). Poligonā „Getliņi” tiek nodrošināta sadzīves 

atkritumu sagatavošana apglabāšanai, inerto atkritumu apglabāšana poligona krātuvēs, BNA 

apsaimniekošana jaunizveidotajā BNA kompleksā un bioreaktorā, kā arī enerģijas ieguve 

koģenerācijas procesā no atkritumu krātuvēs, bioreaktorā un BNA kompleksā savāktās biogāzes. 

Saražotā siltumenerģija tiek izmantota siltumnīcu, kur tiek audzēti dārzeņi, apsildīšanai, bet saražotā 

elektroenerģija tiek realizēta obligātā iepirkuma ietvaros. Poligonā “Getliņi” izveidots reģionālais 

vides izglītības centrs, kurš nodarbojas ar sabiedrības izglītošanu vides jautājumos. 

  

Tarifu projekts (detalizēts aprēķins redzams 1.tabulā) sagatavots, ņemot vērā spēkā esošos 

līgumus, 2020. un 2021.gada faktiskās izmaksas un atkritumu apjomus, kā arī 2022.gadā 

prognozētās atkritumu plūsmas, izmaksas un apsaimniekoto atkritumu apjomus. 

1.tabula  

SIA “Getliņi EKO” tarifu projekta (TP) aprēķins, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu un 2020.gada faktisko 

regulējamās saimnieciskās darbības rezultātu, EUR 

Nr.    Posteņi** Apz. 

spēkā 

esošais 

tarifs  

2020.gada 

fakts 

TP** 

aprēķins 

TP 

aprēķins 

salīdz. 

ar spēkā 

esošo 

tarifu 

TP 

aprēķins 

salīdz. 

ar 

fakts'20 

EUR EUR EUR % % 

1. 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu 

vērtības norakstījums 
Inol 1 898 976 1 622 060 3 183 791 68 96 

2. Personāla izmaksas Ipers 2 336 869 2 603 289 3 700 539 58 42 

3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Isaimn 6 930 988 8 073 998 12 178 307 76 51 

3.1.  

Ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas 

transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kā arī 

izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma nodrošināšanai (t.sk. noma), kas ietver: 

  6 416 577 7 550 680 11 056 685 72 46 

3.1.1. Izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai    4 557 315 5 010 238 8 369 694 84 67 

3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas   3 911 381 4 109 698 6 008 086 54 46 

3.1.1.2 
atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, 

transformēšana biogāzē,  nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas 
  645 934 900 540 2 361 608 266 162 

3.1.1.3 

atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās 

pārstrādes (sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) 

izmaksas 

  0 0 0 - - 

3.1.2. 
Izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas 

stacijās un nogādāšanai uz poligonu 
  0 0 0 - - 

3.1.3. Izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai:   1 618 946 2 426 294 2 489 813 54 3 

3.1.3.1 
inerto atkritumu transportēšanas uz apglabāšanas krātuvi, 

izlīdzināšanas, blietēšanas, starpslāņu klājuma un nogāžu 
  664 994 1 183 786 1 182 718 78 0 



3 

 

Nr.    Posteņi** Apz. 

spēkā 

esošais 

tarifs  

2020.gada 

fakts 

TP** 

aprēķins 

TP 

aprēķins 

salīdz. 

ar spēkā 

esošo 

tarifu 

TP 

aprēķins 

salīdz. 

ar 

fakts'20 

EUR EUR EUR % % 

veidošanas, krātuves ceļu izbūves, to uzturēšanas  u.c. izmaksas, 

kas nav iekļautas citu tehnoloģisko procesu sastāvā  

3.1.3.2 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas   593 212 756 747 757 169 28 0 

3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas  izmaksas   360 740 485 761 549 925 52 13 

3.1.4. 
Izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, 

kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos 
  240 316 114 148 197 179 -18 73 

3.2. 
Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona 

darbības laikā 
  36 838 17 295 368 350 900 2030 

3.3. 
Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas 
  0 0 0 - - 

3.4. 
Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai 

attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā 
  120 003 21 911 208 031 73 849 

3.5. Pētniecības un attīstības darbības izmaksas   0 0 0 - - 

3.6. 
Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas 

saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu 
  0 0 0 - - 

3.7. 
Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu 

posteņos 
  258 585 289 006 330 143 28 14 

3.8. Nodevu maksājumi   14 283 16 934 34 176 139 102 

3.9. Pārējās izmaksas   84 702 178 172 180 922 114 2 

4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) Iekspl 9 267 857 10 677 286 15 878 846 71 49 

5. Nodokļu maksājumi Inod 2 996 3 989 606 3 545 615 118240 -11 

6. 

Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, 

t.sk. izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja 

finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu 

Ik 145 220 208 254 199 965 38 -4 

7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu Ien 356 222 2 321 987 1 395 871 292 -40 

8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.   10 958 828 14 175 218 21 412 347 95 51 

9. Rentabilitāte (7%) Ir 767 118   1 498 864 95 - 

10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.) Ip 11 725 946 14 175 218* 22 911 211 95 62 

11. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā 

kārtējā gadā (t) 
Q 281 492 287 237 283 684 1 -1 

12. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā 

kārtējā gadā (t) 
Qap 107 778 53 934 201 079 87 273 

13. 
Proporcija starp poligonā apglabāto un poligonā pieņemto 

sadzīves atkritumu daudzumu, % (12./11.) 
  38,29% 18,78% 70,88%     

  

14. SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS: 

14.1. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 

komponente, EUR/t (10./11.) 
Kap 41,66 49,35* 80,76 94 64 

14.2. 

Dabas resursu nodoklis par apglabāto sadzīves atkritumu 

daudzumu, EUR/t (12./11. * DRN saskaņā ar Dabas resursu 

nodokļa likumu) 

M 

DRN 
          

 pie DRN  likmes 65 EUR/t   24,89 12,21 46,07 85 277 

 pie DRN  likmes 80 EUR/t   30,63 15,02 56,70 85 277 

 pie DRN  likmes 95 EUR/t   36,38 17,84 67,34 85 277 

14.3. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar 

Dabas resursu nodokli, EUR/t (14.1. + 14.2.) 

T ar 

DRN 
          

 pie DRN  likmes 65 EUR/t   66,55 61,56 126,83 91 106 

 pie DRN  likmes 80 EUR/t   72,29 64,37 137,46 90 114 

 pie DRN  likmes 95 EUR/t   78,04 67,19 148,10 90 120 

* neietver saimnieciskās darbības rentabilitāti 

** tarifu projekts aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2017.gada 16.februāra lēmuma Nr.1/5 „Sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”  prasībām. 

 

Iesniegtā tarifu projekta salīdzinājumu ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 

tarifiem reģionālajos sadzīves atkritumu poligonos skati Regulatora tīmekļvietnē šeit.  

  

https://likumi.lv/ta/id/288778-sadzives-atkritumu-apglabasanas-pakalpojuma-tarifa-aprekinasanas-metodika
https://likumi.lv/ta/id/288778-sadzives-atkritumu-apglabasanas-pakalpojuma-tarifa-aprekinasanas-metodika
https://infogram.com/sia-_getlini-eko-1hzj4oqz8xn32pw?live
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Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (ar DRN), kuru apstiprina Regulators, 

ir tikai viena daļa no kopējās nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas3, kas jāmaksā 

atkritumu radītājam. Otra atkritumu apsaimniekošanas maksas daļa ir pašvaldības lēmumā 

apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 

normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina 

apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un 

šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un 

atkritumu apsaimniekotājs3. 

 

 

Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta 

Depozīta sistēmas un atkritumu nodaļa 

 

 

 
3 Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu. 


