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Vadības ziņojums 

2021. gada 14. aprīlī 

Sabiedrības darbība pārskata periodā 

Veicot gan sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona apsaimniekošanu, gan sadzīves atkritumu 
savākšanas un transportēšanas pakalpojumu pilnībā tiek ievērots princips „piesārņotājs maksā”, t.i., visi izdevumi, 
kas saistās ar atkritumu apsaimniekošanu, tiek segti, izmantojot tarifu par atkritumu apglabāšanu un savākšanu. 
Pašvaldības vai valsts budžets nesniedz dotācijas poligona apsaimniekošanai. 2018. gada 28. jūnijā Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 65,20 EUR par tonnu (neietverot PVN). Savukārt atkritumu 
apsaimniekošanas  kopējais tarifs no 01.02.2019. sastāda 13.00 EUR/m3 bez PVN. 2020. gadā aprēķinātais vidējais 
koeficients pārejai no tilpuma vienībām uz masas vienībām 8.2 m3/t. Darbinieku skaits uz 31.03.2021.g. - 53. Sakarā 
ar valsti izsludināto ārkārtas situāciju uzņēmums 1.ceturksnī darbojas saskaņā ar 2021.gada 4.janvāra valdes 
rīkojumu Nr. 1.7/1 Kārtība, kādā tiek veikti pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai SIA “ALAAS”. 

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis 

Neto apgrozījums 461 908 EUR. Pirmajā ceturksnī radušies zaudējumi -23 547 EUR. Zaudējumi saistīti ar 
otrreizējo materiālu iepirkšanas tirgu, kā arī covid19 ietekmi uz transportēšanas uzņēmumiem. Zaudējumi tiks segti 
nākošajos ceturkšņos realizējot otrreizējus materiālus pārstrādei, kuri atrodas uzkrājumā. 

Pēc finanšu gada beigām Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir spēkā ar koronavīrusa izplatību 
saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija 
varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti 
izvērtē situāciju. Pašlaik Sabiedrība ņem papildus darbiniekus, kas aizvieto saslimošos, pieaug darbinieku skaits, līdz 
ar to arī pieaug darbinieku atlīdzības kopējie izdevumi.  Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt 
ārkārtas situāciju ar sekojošu kompensējošo pasākumu palīdzību, pieņemtie jauni darbinieki tiks nodarbināti līdz 
koronavīrusa izplatības beigām, kā arī uz esošo darbinieku atvaļinājuma laiku. Tomēr šis secinājums balstās uz 
informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības 
darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma. 

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes 

Tiek uzkrāti līdzekļi uzņēmuma attīstībai un likumdošanas prasību ievērošanai, tai skaitā dalītās atkritumu 
savākšanas sistēmas izveidei un attīstībai. Sākot ar 2021. gadu ir plānots: 

o Iegādāties pēc nepieciešamības 1.1 m3,  0.66 m3, 7 m3, 35 m3  un 0.24 m3 konteinerus; 
o veikt atkritumu šķirošanas līnijas remontu; 
o tiek meklētas tehnoloģijas atkritumu sadalīšanai tālāk izmantojamās vielās ar enerģijas ieguvi 

(elektrības ražošana pašpatēriņam); 
o tiek meklētas tehnoloģijas  bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai, pārstrādei un pārveidošanai 

derīgā produktā. 
 

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā 

Šobrīd spēkā esošās un plānotās prasības atkritumu apsaimniekošanas sektora darbībai, kas attiecināmas uz 
atkritumu apglabāšanas poligonu ekspluatāciju ir:  

• Samazināt apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzumu līdz 35% no 1995. gadā apglabātā 
bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma - 2020. gada 16. jūlijs (Padomes Direktīva 1999/31/EK 
(1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem); 

• Nodrošināt, ka poligonos tiek apglabāti ne vairāk kā 10% sadzīves atkritumu, termiņš 2030. gads (attiecībā 
uz Latviju un vēl 6 dalībvalstīm tiek pieļauts 5 gadu papildus periods šī mērķa sasniegšanai) (Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par grozījumiem direktīvā 1999/31/EK par atkritumu 
poligoniem). 
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