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Sagatavots 04.07.2022. 

 

PRECIZĒTS kopsavilkums par  SIA “AAS Piejūra”  

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 

  

2021.gada 23.decembrī un 2022.gada 30.martā, 11.maijā un 1.jūnijā Regulators komersantam 

nosūtīja papildu informācijas pieprasījumus par tarifu projektā iekļautajām izmaksām. 

2022.gada 14.martā, 3.maijā, 31.maijā un 27.jūnijā Regulators saņēma vēstules ar papildu 

informāciju, izmaksu skaidrojumiem, pamatojošiem dokumentiem, kā arī precizētu tarifu projektu, 

kas tiek virzīts apstiprināšanai Regulatora 2022.gada 7.jūlija Padomes sēdē (detalizēts precizētā 

tarifu projekta aprēķins redzams 1.tabulā)  

1.tabula  

SIA “AAS Piejūra” precizētā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta 

aprēķins 

Nr.    Posteņi* Apz.* 

spēkā esošais 

tarifs  

TP* 

aprēķins 

TP 

aprēķins 

pret spēkā 

esošo 

tarifu 

EUR EUR % 

1. 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu 

vērtības norakstījums 
Inol 128 564 110 134 -14 

2. Personāla izmaksas Ipers 467 797 471 981 1 

3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Isaimn 690 480 945 297 37 

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: 

  583 184 804 916 38 

3.1.1. Izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai    35 836 110 284 208 

3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas   32 224 95 382 196 

3.1.1.2 
atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana 

biogāzē,  nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas 
  3 593 14 901 315 

3.1.1.3 

atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās 

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

izmaksas 

  20 2 -92 

3.1.2. 
Izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās 

un nogādāšanai uz poligonu 
  449 246 597 456 33 

3.1.3. Izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai:   97 770 96 768 -1 

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  

  48 310 49 832 3 

3.1.3.2 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas   - - - 

3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas  izmaksas   49 460 46 936 -5 

3.1.4. 
Izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, 

kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos 
  333 407 22 

3.2. 
Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona 

darbības laikā 
  7 856 10 801 37 

3.3. 
Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas 
  - - - 

3.4. 
Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā 

atkritumu apsaimniekošanas reģionā 
  3 218 10 960 241 

3.5. Pētniecības un attīstības darbības izmaksas   - - - 

3.6. 
Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas 

saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu 
  20 602 25 780 25 

3.7. 
Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu 

posteņos 
  45 489 58 106 28 

3.8. Nodevu maksājumi   2 274 4 403 94 

3.9. Pārējās izmaksas   27 856 30 331 9 

4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) Iekspl 1 158 276 1 417 278 22 

5. Nodokļu maksājumi Inod 6 351 5 727 -10 

6. 

Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, 

t.sk. izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja 

finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu 

Ik 23 621 5 736 -76 

7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu Ien 3 757 10 376 176 
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Nr.    Posteņi* Apz.* 

spēkā esošais 

tarifs  

TP* 

aprēķins 

TP 

aprēķins 

pret spēkā 

esošo 

tarifu 

EUR EUR % 

8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.   1 313 055 1 528 498 16 

9. Rentabilitāte (7%) Ir 91 914 106 995 16 

10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.) Ip 1 404 969 1 635 493 16 

11. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā 

kārtējā gadā (t) 
Q 34 590 33 216 -4 

12. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā 

kārtējā gadā (t) 
Qap 16 178 12 092 -25 

13. 
Proporcija starp poligonā apglabāto un poligonā pieņemto 

sadzīves atkritumu daudzumu, % (12./11.) 
  46,77% 36,40% -22 

\      

14. SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS 

14.1. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, 

EUR/t (10./11.) 
Kap 40,62 49,24 21 

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  37,42 29,12 -22 

 pie DRN likmes 95 EUR/t  44,43 34,58 -22 

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  78,04 78,36 0,42 

50 pie DRN likmes 95 EUR/t   85,05 83,82 -1,45 

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

pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika” prasībām. 

 

Precizētajā tarifu projektā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, kas 

raksturo izmaksas vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (bez 

DRN), ir par 3,77 EUR/t (8%) lielāka nekā sākotnēji iesniegtajā tarifu projektā. 

Izmaksas precizētas atbilstoši faktiskajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem un 

zināmajām izmaiņām no 2022.gada: 1) precizēts pieņemtais un apglabātais atkritumu daudzums; 2) 

precizētas atkritumu poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas; 3) precizētas izmaksas vides 

stāvokļa kontrolei un aizsardzībai atbilstoši jaunajiem pakalpojuma līgumiem; 4) precizētas 

personāla izmaksas, pamatojoties uz “AAS PIEJŪRA” dalībnieku 2022.gada lēmumiem; 

5)  degvielas izmaksas aktualizētas atbilstoši pašreizējām cenām un saskaņā ar spēkā esošajiem 

degvielas piegādes nosacījumiem; 6) precizētas izmaksas NAIK izejmateriāla nodošanai turpmākai 

reģenerācijai, pamatojoties uz aktuālo pakalpojuma līgumu; 7) veiktas izmaiņas elektroenerģijas 

izmaksās atbilstoši jaunajam pakalpojuma līgumam un obligātā iepirkuma un jaudas komponentes 

samazinājumam no 2022.gada 1.janvāra[1]; 8) aktualizētas apdrošināšanas (transportlīdzekļu 

KASKO un OCTA apdrošināšana, komercīpašuma, nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšana) 

izmaksas, kā arī 9) precizētas administrācijas izmaksas, pamatojoties uz uzsāktajiem atkritumu 

poligona attīstības plāniem (būvprojekta izstrāde poligona esošās krātuves darbības uzlabošanai, 

ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšana jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas izveidei atkritumu 

poligonā, topogrāfiskā uzmērījuma plāna sagatavošana bioloģiski noārdāmo atkritumu (turpmāk – 

BNA) rūpnīcas un jaunās atkritumu apglabāšanas krātuves būvniecībai). Minēto izmaiņu rezultātā 

veiktas korekcijas visos izmaksu posteņos. 

Ņemot vērā, ka pēdējo gadu laikā pieregulējot šķirošanas iekārtas un atšķirojot vairāk 

materiālus reģenerācijai, komersants radis iespēju būtiski samazināt apglabātā atkritumu daudzuma 

īpatsvaru no poligonā pieņemtajiem NSA, tādējādi par 22% samazinot DRN izmaksas par apglabāto 

atkritumu daudzumu, apstiprināšanai virzītais tarifu projekts ar DRN (pie DRN likmes 80 EUR/t) 

paredz, ka tarifs būs tikai par 0,4% lielāks, salīdzinot ar 2019.gadā apstiprināto tarifu, kam 

2020.gada 17.decembrī noteikta tarifa piemērošanas kārtība. 

 
[1]Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 29.novembra lēmums Nr. 137 “Par obligātā iepirkuma un 

jaudas komponentēm no 2022.gada 1.janvāra”. Publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, 30.11.2021., Nr. 

231. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/op/2021/231.5  

https://www.vestnesis.lv/op/2021/231.5
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Salīdzinājumu ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem reģionālajos 

sadzīves atkritumu poligonos skati Regulatora tīmekļvietnē šeit.  

 

  

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

tikai viena daļa no kopējās nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas[2], 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[2]. 
 

 

Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta 

Depozīta sistēmas un atkritumu nodaļa 

 

 
[2] Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pants 

https://infogram.com/sia-_aas-piejura-1h7j4dj8lwp94nr?live

