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Sagatavots 07.06.2021. 

 

Kopsavilkums par SIA “AP Kaudzītes”  

iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 28.maijā 

saņēmusi šādu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” (turpmāk –  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 38,02 54,69 44 

DRN* par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu  

pie DRN  likmes 65 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 32,50 29,93 -8 

pie DRN  likmes 80 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 40,00 36,84 -8 

pie DRN  likmes 95 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 47,50 43,75 -8 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar DRN  

pie DRN  likmes 65 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 70,52 84,62 20 

pie DRN  likmes 80 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 78,02 91,53 17 

pie DRN  likmes 95 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 85,52 98,44 15 

*DRN - Dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu 

 

Komersants sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedz sadzīves atkritumu 

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

atkritumu apsaimniekošanas reģiona (turpmāk – Malienas AAR) pašvaldībām, t.sk. Alūksnes, Apes, 

Baltinavas, Balvu, Cesvaines, Gulbenes, Lubānas, Rugāju un Viļakas novadiem.  

Pašlaik SIA “AP Kaudzītes” poligonā piemēro Regulatora 2018.gada 5.aprīlī apstiprinātā 

tarifa 2020.gada 17.decembrī noteiktu tarifa piemērošanas kārtību, NSA piemērojot tarifu ar DRN 

(bez PVN) – 70,52 EUR/t (pie DRN likmes 65 EUR/t). 

Tarifu projekta izstrādes iemesls ir izmaksu uz vienu poligonā pieņemto sadzīves atkritumu 

tonnu pieaugums par 20%, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu. Pieaugums radies galvenokārt saistībā 

ar infiltrāta attīrīšanas izmaksu būtisku pieaugumu, jo pieaudzis gan infiltrāta apjoms un 

piesārņojuma līmenis, gan nepieciešami papildus līdzekļi nolietoto infiltrāta attīrīšanas iekārtu 

atjaunošanai un rekonstrukcijai. Pieaugušas arī citu tehnoloģisko iekārtu un mašīnu, kas piedalās 

regulētā pakalpojuma sniegšanā, ekspluatācijas izmaksas, jo iekārtas, kas iegādātas 2013.gadā, ir 

fiziski nolietojušās, tāpēc veicami lielāki ieguldījumi to remontos un uzturēšanā. Kopš spēkā esošā 

tarifa pilna aprēķina veikšanas 2018.gadā, ir pieaugušas arī personāla izmaksas un mainījušās citas 

izmaksas, kas atkarīgas no ekonomikas izmaiņām. Saistībā ar pārmaiņām tirgū, ir būtiski 

samazinājušies ieņēmumi no atšķiroto, tālākai pārstrādei derīgo materiālu realizācijas. Veiktas 

izmaiņas arī izmaksu attiecināšanas modeļa aprēķinā, jo ir mainījušās atkritumu plūsmas, 

samazinoties NSA īpatsvaram kopējā atkritumu daudzumā, kas pieņemts un apstrādāts sadzīves 

atkritumu poligonā “Kaudzītes”.  

Uz atkritumu poligonu “Kaudzītes” gadā tiek nogādātas aptuveni 11 tūkst. tonnu atkritumu 

(tai skaitā 7,7 tūkst. tonnu NSA) no Malienas AAR, kas aptver 7 tūkst.km2 un ~60 tūkst. iedzīvotāju. 

Poligonā “Kaudzītes” pieņemtais NSA apjoms ir vismazākais Latvijā (~1% no valsts sadzīves 

atkritumu poligonos nogādātajiem NSA).   

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

līgumus, 2020.gada faktiskās un 2021. un 2022.gadā plānotās izmaksas un apsaimniekoto atkritumu 

apjomus. 
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1.tabula  

SIA “AP Kaudzītes” 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 

salīdzinot 

ar spēkā 

esošo 

tarifu 

TP 

aprēķins 

salīdzinot 

ar 

fakts'20 

EUR EUR EUR % % 

1. 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu 

vērtības norakstījums 
Inol 2 156 4 567 3 812 77 -17 

2. Personāla izmaksas Ipers 89 706 129 044 114 921 28 -11 

3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Isaimn 143 135 130 590 263 036 84 101 

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: 

  100 091 80 006 213 791 114 167 

3.1.1. Izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai    23 793 32 257 30 955 30 -4 

3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas   19 649 26 282 26 282 34 0 

3.1.1.2 

atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, 

transformēšana biogāzē,  nodošana pārstrādei u.c.) 

izmaksas 

  3 294 3 938 3 417 4 -13 

3.1.1.3 

atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc 

mehāniskās pārstrādes (sagatavošana pārstrādei, nodošana 

pārstrādei u.c.) izmaksas 

  850 2 038 1 256 48 -38 

3.1.2. 
Izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas 

stacijās un nogādāšanai uz poligonu 
  0 0 0 - - 

3.1.3. 
Izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas 

nodrošināšanai: 
  75 767 47 060 181 952 140 287 

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  

  12 466 18 466 19 435 56 5 

3.1.3.2 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas   0 0 0 - - 

3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas  izmaksas   63 302 28 594 162 517 157 468 

3.1.4. 
Izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu 

uzturēšanai, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos 
  530 689 883 67 28 

3.2. 
Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona 

darbības laikā 
  13 804 15 428 13 018 -6 -16 

3.3. 
Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas 
  103 296 1 383 1238 367 

3.4. 
Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai 

attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā 
  580 170 134 -77 -21 

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 
  3 046 4 037 3 352 10 -17 

3.7. 
Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu 

posteņos 
  11 404 15 277 11 648 2 -24 

3.8. Nodevu maksājumi   753 1 137 1 047 39 -8 

3.9. Pārējās izmaksas   13 355 14 240 18 663 40 31 

4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) Iekspl 232 841 259 634 377 956 62 46 

5. Nodokļu maksājumi Inod 283 271 231 -18 -15 

6. 

Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas 

atmaksa, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar poligona 

apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu 

nodrošinājumu 

Ik 44 822 20 340 15 914 -64 -22 

7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu Ien 16 087 6 351 2 811 -83 -56 

8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.   264 015 278 462 395 103 50 42 

9. Rentabilitāte (7%) Ir 18 481   27 657 50 - 

10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.) Ip 282 496 278 462* 422 760 50 52 

11. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt 

poligonā kārtējā gadā (t) 
Q 7 430 7 737 7 730 4 0 
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Nr.    Posteņi Apz. 

spēkā 

esošais 

tarifs  

2020.gada 

fakts 

TP 

aprēķins** 

TP 

aprēķins 

salīdzinot 

ar spēkā 

esošo 

tarifu 

TP 

aprēķins 

salīdzinot 

ar 

fakts'20 

EUR EUR EUR % % 

12. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt 

poligonā kārtējā gadā (t) 
Qap 3 715 3 559 3 560 -4 0 

13. 
Proporcija starp poligonā apglabāto un poligonā 

pieņemto sadzīves atkritumu daudzumu, % (12./11.) 
  50,00% 46,00% 46,05%     

  

14. SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS: 

14.1. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 

komponente, EUR/t (10./11.) 
Kap 38,02 35,99* 54,69 44 52 

14.2. 

Dabas resursu nodoklis par apglabāto sadzīves 

atkritumu daudzumu, EUR/t (12./11. x DRN saskaņā ar 

Dabas resursu nodokļa likumu) 

M DRN           

 pie DRN  likmes 65 EUR/t   32,50 29,90 29,93 -8 0 

 pie DRN  likmes 80 EUR/t   40,00 36,80 36,84 -8 0 

 pie DRN  likmes 95 EUR/t   47,50 43,70 43,75 -8 0 

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   70,52 65,89 84,62 20 28 

 pie DRN  likmes 80 EUR/t   78,02 72,79 91,53 17 26 

 pie DRN  likmes 95 EUR/t   85,52 79,69 98,44 15 24 

* 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.  

  

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

ir tikai viena daļa no kopējās nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas1, 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 apsaimniekotājs1. 

 

 

Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta 

Depozīta sistēmas un atkritumu nodaļa 

 

 
1 Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu. 

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-_ap-kaudzites-1h8n6mqd8ypz2xo?live

