
 
 

  
 

                                                                            

                                                                                                           

                                                                   

Liepāja, 2021. gada 25. novembris 

Nr. 96 

Godātais klient! 

 

Paldies, ka esat pilnsabiedrības “Vides pakalpojumi Liepājai” klients. Mēs augstu vērtējam 

iespēju būt par Jūsu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju. Vienlaikus vēlamies vērst 

Jūsu uzmanību uz satraucošiem faktiem, kas katru gadu atkritumu izvešanas pakalpojumus 

sadārdzina.  

Ik gadu palielinās viena cilvēka saražotais sadzīves atkritumu apjoms, piemēram, 

1991. gadā viens Latvijas iedzīvotājs gadā radīja vidēji 200 kilogramu atkritumu, bet 2021. gadā tie 

jau ir 500 kilogrami. Tas apdraud Latvijas dabu un cilvēku veselību. Tikai mainot iepirkšanās 

paradumus – nepērkot lieku, šķirojot atkritumus, dodot lietām “otro dzīvi”, varam veidot 

labvēlīgāku situāciju nākotnē un nenoslīkt atkritumu kalnos. Vēršam uzmanību, ka, mazinot 

atkritumu apjomu, ir iespējams arī samazināt to apsaimniekošanas maksu.  

Efektīvākais veids, kā samazināt izmaksas, ir apdomīga iepirkšanās un atkritumu šķirošana. 

Atgādinām, ka šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojuma apsaimniekošanu 

nodrošinām bez maksas. 

2020. gada 23. novembrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma izmaiņas Dabas resursu 

nodokļa (DRN) likumā, kas paredz ikgadēju šā nodokļa pieaugumu par vienas sadzīves atkritumu 

tonnas apglabāšanu. Atbilstoši minētajam likumam no 01.01.2022. DRN likme par 1 sadzīves 

atkritumu tonnas apglabāšanu būs 80,00 EUR/t, salīdzinot ar līdzšinējiem 65,00 EUR/t.  

Atbilstoši šīm izmaiņām, palielināsies arī atkritumu poligona “Ķīvītes” izmaksas par 1 

tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu, ko 2020. gada 17.decembrī apstiprinājusi Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisija ar Padomes lēmumu Nr. 172. 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu (39.panta 12 daļa), ja mainās tarifs par 

sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekošanas operators iekļauj 

apstiprināto tarifu atkritumu izvešanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, palielinās kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma maksa klientiem, un tā tiks noteikta šādā apmērā: 

 

Aprēķina tabula dažādiem konteineru tilpumiem, salīdzinot ar esošo tarifu 

Konteinera tilpums 

(m3) 

EUR 18,37 (t.sk. PVN par 1m3 

apsaimniekošanu 

EUR 19,26 (t.sk. PVN par 

1m3 apsaimniekošanu 

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu 

no 01.01.2021. 

Maksa par apsaimniekošanu 

no 01.01.2022. 

0,12 2,20 2,31 

0,24 4,40 4,62 

0,66 12,12 12,72 

1,10 20,21 21,19 

Maiss 100 litri 2,08 2,17 

 

Lai saņemtu efektīvas un visaptverošas atkritumu apsaimniekošanas ieteikumus, lūdzu, 

sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz info@vpgrupa.lv vai zvanot pa tālruni 

63457777.  

Ar noderīgiem paradumu maiņas padomiem aicinām iepazīties: www.nenoroc.lv  

Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem. 

 

Ar cieņu, 

Pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai” 
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