
 
 
 

 
 

 

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

JĒKABPILS PAKALPOJUMI 

 
Vidēja termiņa darbības stratēģijas aktualizācija par 2021. gadu 

 
 
 
 
  



Sakarā ar dabas resursa nodokļa likmes palielināšanu no 01.01.2021., sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas tarifs fiziskajām un juridiskajām personām Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 19,36 euro bez PVN par m3. 
 

Precizēti 6.nodaļas divi nefinanšu mērķi attiecībā uz sadzīves atkritumu izvešanu no 
Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas. 
 

6. Nefinanšu mērķi  
 
Jēkabpils pakalpojumi SIA ir nosprausti šādi pamata nefinanšu mērķi, kuri galvenokārt attiecas uz 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu:  
 
- Septiņu gadu laikā no 2020. gada janvāra nodrošināt laicīgu sadzīves atkritumu izvešanu visos 
gadalaikos no Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
rajoniem, savācot ~4 000 tonnas sadzīves atkritumu gadā. Sadzīves atkritumu izvešanai jāizmanto 
tikai specializētie transportlīdzekļi, uz kuriem ir uzstādīta maršruta kontroles sistēma (GPS).  
 
- Slēgt līgumus un 7 (septiņu) gadu laikā no 2020. gada janvāra nodrošināt laicīgu sadzīves 
atkritumu izvešanu visos gadalaikos no Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas juridiskajām 
personām, privātpersonām (izņemot daudzdzīvokļu mājas) un iestādēm, savācot ~3 000 tonnas 
sadzīves atkritumu ik gadu. Sadzīves atkritumu izvešanai jāizmanto tikai specializētie 
transportlīdzekļi, uz kuriem ir uzstādīta maršruta kontroles sistēma (GPS).  
 

 
Precizēti 8.nodaļas dati par plānotajiem ieņēmumiem no sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas.  
 

 
Plānojot Jēkabpils pakalpojumi SIA ieņēmumus no nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanas un 
izvešanas tika veikti šādi pamata pieņēmumi (sk. Tabulā 8-1):  
 
Tabula 8-1. Pamata pieņēmumi, kas attiecas uz Jēkabpils pakalpojumi SIA ieņēmumu plānošanu no sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas 2020-2025. gados. 
Rādītājs  Vērtība, 

2020.g.  
Vērtība, 
2021.g.  

Vērtība, 
2022.g.  

Vērtība, 
2023.g.  

Vērtība, 
2024.g.  

Vērtība, 
2025.g.  

Nešķiroto sadzīves atkritumu 
daudzums (tonnas), pilsēta  

7 730 5 900 5 700 5 500  5 400  5 300 

Šķiroto sadzīves atkritumu daudzums 
(tonnas), pilsēta  

600 1700 1 900 2 000  2 100  2 200 

Nešķiroto atkritumu izvešanas tarifs – 
pilsēta, EUR bez PVN/m3  

17,63  19,36 19,36 19,36 19,36 19,36 

Nešķiroto sadzīves atkritumu vidējais 
blīvums, t/m3  

0,115 0,115 0,115  0,115  0,115  0,115  

Dalīto sadzīves atkritumu vidējais 
blīvums, t/m3  

0,095  0,095  0,095  0,095  0,095  0,095  

Vidusdaugavas SPAAO SIA atkritumu 
apglabāšanas tarifs, EUR bez PVN/t  

69,62  84,36  99,36  99,36  99,36  99,36  

 

 
Precizēta plānotā bilance, naudas plūsma, peļņas vai zaudējumu aprēķins, katras darbības virziena 
plānotā peļņa pēc tiešajām ražošanas izmaksām 2021.gadam (pielikumā). 

 

 


