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Sagatavots 23.08.2022. 

 

Kopsavilkums par SIA “Liepājas RAS” iesniegto  

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2022.gada 

17.augustā saņēmusi šādu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas RAS” (turpmāk –  Liepājas 

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

tarifu projekts): 

 

 

Spēkā esošais 

tarifs, 

EUR/t 

Tarifu 

projekts, 

EUR/t 

Tarifu projekta 

izmaiņas, 

salīdzinot ar 

spēkā esošo 

tarifu, % 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente 35,92 40,12 12 

DRN* par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu  
pie DRN  likmes 80 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 30,46 33,32 9 

pie DRN  likmes 95 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 36,18 39,57 9 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar DRN  

pie DRN  likmes 80 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 66,38 73,44 11 

pie DRN  likmes 95 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 72,10 79,69 11 

*DRN - Dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu 

 

Komersants sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedz sadzīves atkritumu 

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

atkritumu apsaimniekošanas reģiona (turpmāk – Liepājas AAR) pašvaldībām, kas atbilstoši spēkā 

esošajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam1 iekļauj Liepājas valstspilsētu, 

Dienvidkurzemes un Saldus novadus, kā arī daļu no Kuldīgas novada administratīvajām teritorijām 

(Skrundas pilsēta un Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu, Skrundas pagasti).   

Pašlaik Liepājas RAS  piemēro Regulatora 2018.gada 26.jūlijā apstiprināto tarifu atbilstoši 

2020.gada 17.decembrī noteiktajai tarifa piemērošanas kārtībai, saskaņā ar kuru poligonā “Ķīvītes” 

ievestajiem NSA tiek piemērots tarifs ar DRN (bez PVN) – 66,38 EUR/t (pie DRN likmes 

80 EUR/t), ko veido sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente – 35,92 EUR/t un 

DRN par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu –  30,46 EUR/t. 

Tarifu projekts izstrādāts, jo salīdzinot ar 2018.gadā apstiprināto tarifu, par 11%, pieaugušas 

regulētā pakalpojuma nodrošināšanas kopējās izmaksas ar DRN. Izmaksu pieaugums saistīts 

galvenokārt ar specializētās transporta tehnikas un iekārtu ekspluatācijas izmaksu pieaugumu, ko 

veicinājušas ekonomikas izmaiņas. Pieaugušas arī personāla izmaksas, kā arī proporcija starp 

poligonā apglabāto un pieņemto sadzīves atkritumu daudzumu. Proporcijas pieaugums saistīts ar 

dalīti vākto atkritumu sistēmas attīstību pašvaldībās, kā rezultātā nešķiroto atkritumu sastāvā, kas 

tiek nogādāti tālākai apsaimniekošanai poligonā, ir samazinājies tālākai pārstrādei derīgo, 

atšķirojamo atkritumu īpatsvars, tādējādi palielinot apglabājamo daļu. Savukārt ieņēmumi, kas 

samazina regulētā pakalpojuma izmaksas, pieauguši par 173%, kas skaidrojams ar  elektroenerģijas 

realizācijas cenas pieaugumu, kā arī papildus ieņēmumiem no poligona “Ķīvītes” teritorijas un 

infrastruktūras iznomāšanas un saražotā siltuma realizācijas teritorijas nomniekiem. 

 

 
1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.337 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem” 

norādīto administratīvo teritoriju dalījumu. Šobrīd saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam notiek 

atkritumu apsaimniekošanas reģionu pārskatīšana. Jaunajos atkritumu apsaimniekošanas reģionos ietilpstošās pašvaldības līdz 

2022.gada 31.decembrim izstrādās reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus, pēc kuru apstiprināšanas varēs tikt pārslēgti 

līgumi starp pašvaldību izvēlētajiem atkritumu apsaimniekotājiem un sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekotājiem. 

https://likumi.lv/ta/id/257802-noteikumi-par-atkritumu-apsaimniekosanas-regioniem
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Komersants pamatdarbību veic atkritumu apsaimniekošanas nozarē, apsaimniekojot 

sadzīves atkritumu poligonu “Ķīvītes”, rekultivēto Liepājas pilsētas izgāztuvi “Šķēde”, kā arī 

reģiona līmenī koordinē organizatoriskus, tehniskus un citus jautājumus saistībā ar atkritumu 

apsaimniekošanu un sabiedrības izglītošanu vides jautājumos. Poligonā “Ķīvītes” ik gadu tiek 

nogādātas aptuveni 43 tūkst. tonnas atkritumu (t.sk. aptuveni 30 tūkst. tonnu NSA) no Liepājas AAR 

pašvaldībām. Poligonā tiek nodrošināta sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai, inerto 

atkritumu apglabāšana poligona krātuvēs, bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana 

energošūnā, kā arī enerģijas ieguve koģenerācijas procesā no energošūnā savāktās biogāzes. 

Saražotā siltumenerģija tiek izmantota poligona infrastruktūras apsildei, kā arī nodota poligona 

teritorijas nomniekiem to saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Saražotā elektroenerģija tiek 

lietota pašpatēriņam, kā arī realizēta elektroenerģijas tirgotājiem par biržas cenu.  

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

līgumus, kā arī 2021.gada faktiskās un 2022.gadā prognozētās atkritumu plūsmas, izmaksas un 

apsaimniekoto atkritumu apjomus. 

1.tabula  

Liepājas RAS tarifu projekta (TP) aprēķins, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu un 2021.gada faktisko 

regulējamās saimnieciskās darbības rezultātu, EUR 

Nr.    Posteņi Apz. 

spēkā 

esošais 

tarifs  

2021.gada 

fakts 

TP 

aprēķins** 

TP 
aprēķins 

salīdz. ar 

spēkā 
esošo 

tarifu 

TP 

aprēķins 

salīdz. ar 
fakts'21 

EUR EUR EUR % % 

1. 
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu 

vērtības norakstījums 
Inol 110 122 107 183 110 028 0 3 

2. Personāla izmaksas Ipers 268 901 356 111 400 855 49 13 

3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Isaimn 608 711 709 105 884 394 45 25 

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: 

  516 681 560 217 734 642 42 31 

3.1.1. Izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai    419 768 443 636 425 347 1 -4 

3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas   416 589 434 299 418 288 0 -4 

3.1.1.2 
atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, 

transformēšana biogāzē,  nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas 
  2 838 5 442 4 840 71 -11 

3.1.1.3 

atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās 

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

izmaksas 

  341 3 894 2 219 551 -43 

3.1.2. 
Izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas 

stacijās un nogādāšanai uz poligonu 
  0 0 0 - - 

3.1.3. Izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai:   96 913 116 581 309 295 219 165 

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 72 285 264 413 364 266 

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

3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas  izmaksas   39 988 44 296 44 882 12 1 

3.1.4. 
Izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, 

kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos 
  0 0 0 - - 

3.2. 
Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona 

darbības laikā 
  3 665 6 276 6 558 79 4 

3.3. 
Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas 
  0 3 156 3 156 - 0 

3.4. 
Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai 

attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā 
  17 291 13 672 15 637 -10 14 

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 
  4 068 39 619 39 390 868 -1 

3.7. 
Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu 

posteņos 
  37 263 33 629 35 642 -4 6 

3.8. Nodevu maksājumi   1 558 3 115 3 121 100 0 

3.9. Pārējās izmaksas   28 186 49 422 46 250 64 -6 
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Nr.    Posteņi Apz. 

spēkā 

esošais 

tarifs  

2021.gada 

fakts 

TP 

aprēķins** 

TP 

aprēķins 

salīdz. ar 
spēkā 

esošo 

tarifu 

TP 

aprēķins 
salīdz. ar 

fakts'21 

EUR EUR EUR % % 

4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) Iekspl 877 612 1 065 216 1 285 249 46 21 

5. Nodokļu maksājumi Inod 2 783 4 793 4 765 71 -1 

6. 

Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, 

t.sk. izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja 

finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu 

Ik 4 701 610 0 -100 -100 

7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu Ien 95 002 223 408 259 524 173 16 

8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.   900 217 954 394 1 140 518 27 20 

9. Rentabilitāte (7%) Ir 63 015   79 836 27 - 

10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.) Ip 963 232 954 394 1 220 355 27 28 

11. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā 

kārtējā gadā (t) 
Q 26 816 31 037 30 416 13 -2 

12. 
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā 

kārtējā gadā (t) 
Qap 10 212 12 926 12 667 24 -2 

13. 
Proporcija starp poligonā apglabāto un poligonā pieņemto 

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

  

14. SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS: 

14.1. 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 

komponente, EUR/t (10./11.) 
Kap 35,92 30,75 40,12 12 30 

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 33,32 9 0 

 pie DRN  likmes 95 EUR/t   36,18 39,57 39,57 9 0 

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 64,07 73,44 11 15 

 pie DRN  likmes 95 EUR/t   72,10 70,32 79,69 11 13 

* 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 maksas2, 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 apsaimniekotājs2. 

 

 

Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta 

Depozīta sistēmas un atkritumu nodaļa 

 

 
2 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-_liepajas-ras-1h7g6kqk73306oy?live

