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Sagatavots 21.11.2022. 

 

PRECIZĒTS kopsavilkums par  SIA “LIEPĀJAS RAS”  

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 

  

2022.gada 5.septembrī Regulators komersantam nosūtīja papildu informācijas pieprasījumu 

par tarifa projektā iekļautajām izmaksām. 

2022.gada 18.oktobrī un 3.novembrī Regulators saņēma vēstules ar papildu informāciju, 

izmaksu skaidrojumiem, pamatojošiem dokumentiem, kā arī precizētu tarifa projektu (pie DRN 

likmes par apglabāšanu 95 EUR/t no 2023.gada 1.janvāra), kas tiek virzīts apstiprināšanai 

Regulatora 2022.gada 24.novembra Padomes sēdē (detalizēts precizētā tarifa projekta aprēķins 

redzams 1.tabulā)  

1.tabula  

SIA “LIEPĀJAS RAS” precizētā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta 

aprēķins 

Nr.    Posteņi* Apz.* 

spēkā esošais 

tarifs  

TP* 

aprēķins 

TP aprēķins 

salīdzinot 

ar spēkā 

esošo tarifu 

EUR EUR % 

1. 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu 

vērtības norakstījums 
Inol 110 122 110 195 0,1 

2. Personāla izmaksas Ipers 268 901 443 218 65 

3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Isaimn 608 711 1 161 787 91 

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: 

  516 681 948 291 84 

3.1.1. Izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai    419 768 697 143 66 

3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas   416 589 489 605 18 

3.1.1.2 
atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana 

biogāzē,  nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas 
  2 838 197 718 6 866 

3.1.1.3 

atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās 

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

izmaksas 

  341 9 820 2 780 

3.1.2. 
Izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās 

un nogādāšanai uz poligonu 
  0 -  

3.1.3. Izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai:   96 913 251 148 159 

3.1.3.1 

inerto atkritumu transportēšanas uz apglabāšanas krātuvi, 

izlīdzināšanas, blietēšanas, starpslāņu klājuma un nogāžu 

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

kas nav iekļautas citu tehnoloģisko procesu sastāvā  

  56 925 190 352 234 

3.1.3.2 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas   0 -  

3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas  izmaksas   39 988 60 797 52 

3.1.4. 
Izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, 

kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos 
  0 -  

3.2. 
Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona 

darbības laikā 
  3 665 6 515 78 

3.3. 
Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas 
  0 1 012  

3.4. 
Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā 

atkritumu apsaimniekošanas reģionā 
  17 291 15 533 -10 

3.5. Pētniecības un attīstības darbības izmaksas   0 -  

3.6. 
Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas 

saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu 
  4 068 72 455 1 681 

3.7. 
Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu 

posteņos 
  37 263 44 210 19 

3.8. Nodevu maksājumi   1 558 3 884 149 

3.9. Pārējās izmaksas   28 186 69 888 148 

4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) Iekspl 877 612 1 605 005 83 

5. Nodokļu maksājumi Inod 2 783 2 988 7 

6. 

Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, 

t.sk. izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja 

finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu 

Ik 4 701 - -100 

7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu Ien 95 002 372 741 292 
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Nr.    Posteņi* Apz.* 

spēkā esošais 

tarifs  

TP* 

aprēķins 

TP aprēķins 

salīdzinot 

ar spēkā 

esošo tarifu 

EUR EUR % 

8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.   900 217 1 345 447 49 

9. Rentabilitāte (7%) Ir 63 015 94 181 49 

10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.) Ip 963 232 1 439 628 49 

11. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā 

kārtējā gadā (t) 
Q 26 816 30 416 13 

12. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā 

kārtējā gadā (t) 
Qap 10 212 12 667 24 

13. 
Proporcija starp poligonā apglabāto un poligonā pieņemto 

sadzīves atkritumu daudzumu, % (12./11.) 
  38,08% 41,65% 9 

\       

14. SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS 

14.1. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, 

EUR/t (10./11.) 
Kap 35,92 47,33 32 

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 80 EUR/t  30,46 33,32 9 

 pie DRN likmes 95 EUR/t  36,18 39,57 9 

14.3. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar 

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

T ar 

DRN 
    

 pie DRN likmes 80 EUR/t  66,38 80,65 21 

50 pie DRN likmes 95 EUR/t   72,10 86,90 21 

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

pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika” prasībām. 

 

Precizētais tarifa projekts ar DRN (pie DRN likmes 95 EUR/t) ir par 7,21 EUR/t jeb par 

9% lielāks, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifa projektu. 

Izmaksas precizētas atbilstoši faktiskajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem un 

zināmajām izmaiņām no 2023.gada. Tarifa projektā precizētas: 1) elektroenerģijas un 

siltumenerģijas izmaksas, pamatojoties uz novērtēto pašizmaksu pašu saražotajai enerģijai; 

2) infrastruktūras uzturēšanas materiālu izmaksas, pamatojoties uz novērtēto pašizmaksu pašu 

sagatavotajiem materiāliem no atkritumu poligonā pieņemtajiem būvniecības atkritumiem; 

3) degvielas izmaksas aktualizētas atbilstoši pašreizējām cenām un saskaņā ar spēkā esošajos 

līgumos noteiktajiem degvielas piegādes nosacījumiem; 4) precizēts enerģijas ražošanas nozares 

guvums iekļaušanai tarifa projekta ieņēmumos, kas samazina regulētā pakalpojuma izmaksas; 

5) aktualizētas apdrošināšanas (transportlīdzekļu KASKO un OCTA apdrošināšana, 

komercīpašuma, nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšana) izmaksas, kā arī 6) precizētas 

administrācijas izmaksas, pamatojoties uz uzsāktajiem atkritumu poligona attīstības plāniem 

(“Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam” izstrāde 

u.c.). 

No 2022.gada 11.jūlija SIA “LIEPĀJAS RAS” saimnieciskā darbība pilnībā tiek nodrošināta 

ar pašu koģenerācijas stacijā saražoto enerģiju, kuras ražošanas pašizmaksa ir būtiski zemāka, 

salīdzinot ar pašreizējām tirgus cenām. Tarifa projektā plānots, ka komersants arī turpmāk izmantos 

galvenokārt pašu saražoto elektroenerģiju, tai pat laikā paredzot, ka 2% no kopējā nepieciešamā 

elektroenerģijas patēriņa komersants iepirks no ārējiem elektroenerģijas piegādātājiem gadījumos, 

kad koģenerācijas stacija nedarbosies tehnisku iemeslu dēļ. Minētās elektroenerģijas izmaksas no 

ārējiem piegādātājiem tarifa projektā prognozētas, ņemot vērā valsts noteiktos atbalsta pasākumus 

2023.gada periodam[1].  

 
[1] Elektroenerģijas piegādes cenai – 3 mēnešu atbalsta periods (Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma 

pasākumu likuma 5.1panta 2.daļa); sadales sistēmas pakalpojumiem - 4 mēnešu atbalsta periods (Energoresursu cenu 

ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 4.panta 21.daļa); OIK izmaksām – 12 mēnešu atbalsta periods, 

pamatojoties uz konceptuālajā ziņojumā ”Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas 

risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai“ iekļauto risinājumu, kas paredz noteikt elektroenerģijas obligātā 

iepirkuma komponentes vidējo likmi no 2022.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim 0 euro/MWh. 
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Tarifu projektā iekļautās izmaksas tiek samazinātas par ieņēmumiem, kurus komersants gūst 

realizējot pašu saražoto enerģiju – elektroenerģija tiek realizēta gan obligātā iepirkuma ietvaros[2] 

(līdz šī gada 11.jūlijam), gan tirgū, kā arī pārdota nomniekiem. Saražotā siltumenerģija tiek 

izmantota atkritumu poligona infrastruktūras apsildei un pārdota nomniekiem. 

Apstiprināšanai virzītais tarifa projekts ar DRN (pie DRN likmes 95 EUR/t) paredz, ka tarifs 

būs par 21% lielāks, salīdzinot ar 2018.gadā apstiprināto tarifu, kam 2020.gada 17.decembrī 

noteikta tarifa piemērošanas kārtība. 

Salīdzinājumu ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem reģionālajos 

sadzīves atkritumu poligonos skati Regulatora tīmekļvietnē šeit.  

 

  

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa (ar DRN), kuru apstiprina Regulators, 

izmaksas veido tikai vienu daļu no kopējās nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksas[3], kas jāmaksā atkritumu radītājam. Pērējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas 

veido 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 apsaimniekotājs[3]. 
 

 

Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta 

Depozīta sistēmas un atkritumu nodaļa 

 

 
[2] Saskaņā ar MK 2020.gada 2.septembra noteikumiem Nr.560 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot 

atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”. 
[3] Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pants 

https://infogram.com/sia-_liepajas-ras-1h7g6kqk73306oy?live
https://likumi.lv/ta/id/317215-noteikumi-par-elektroenergijas-razosanu-izmantojot-atjaunojamos-energoresursus-ka-ari-par-cenu-noteiksanas-kartibu-un-uzraudzibu
https://likumi.lv/ta/id/317215-noteikumi-par-elektroenergijas-razosanu-izmantojot-atjaunojamos-energoresursus-ka-ari-par-cenu-noteiksanas-kartibu-un-uzraudzibu

