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Vadības ziņojums 

2021. gada 11. oktobrī 

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. - 52.  

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis 

Neto apgrozījums 1 606 336 EUR. Trešajā  ceturksnī radušies zaudējumi -64 723 EUR. Zaudējumi saistīti 
ar  covid19 ietekmi uz ekonomiku, uzņēmumi lauž līgumus ar SIA ALAAS par pakalpojumiem un preču piegādi. SIA 
ALAAS izsludināja jaunus iepirkumus. Izmaksas nebūs iespējams segt ar līdzšinējo tarifu pēc 01.01.2022, ņemot 
vērā kārtējo dabas resursu nodokļa paaugstinājumu līdz 80 EUR/t (iepriekšējais bija 65 EUR/t). Tiks iesniegtas tarifa 
izmaiņas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā 2022.gadā. Spēkā 
esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kārtējo dabas resursu nodokļa paaugstinājumu, esošā tarifa aprēķinā iekļauto 
izmaksu pieaugumu vairāk par 5 %, tai skaitā pieaugumu pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksās saistībā ar investīcijām 
poligona infrastruktūrā, personāla izmaksās, transporta un iekārtu ekspluatācijas izmaksās, kā arī atkritumu plūsmas 
izmaiņām. 

Sabiedriskā pakalpojuma veids 
DRN likme saskaņā ar 
Dabas resursu nodokļa 

likumu, EUR/t 

Spēkā esošais 
tarifs 

(bez PVN) 

Piedāvātais 
tarifs 

(bez PVN) 

Tarifa 
palielinājums/ 
samazinājums  

(%) 

Sadzīves atkritumu apglabāšana 

65 65,20 76,35 17,1 

80 72,66 83,40 14,8 

95 80,13 90,45 12,9 

 
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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