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Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Alba 5”sadzīves atkritumu  

apglabāšanas pakalpojuma tarifu 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 

16.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alba 5”, vienotais reģistrācijas 

numurs: 44103026358, juridiskā adrese: „Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-

4405 (turpmāk – SIA „Alba 5”) 2011.gada 16.augusta iesniegumu Nr.1-18/257 ar tam 

pievienotu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, 2011.gada 28.septembrī un 

2011.gada 20.oktobrī papildu informāciju (2011.gada 26.septembris Nr.1-18/293, 2011.gada 

18.oktobris Nr.1-18/320) un 2011.gada 7.novembrī un 2011.gada 21.novembrī sadzīves 

atkritumu apglabāšanas tarifa projekta precizējumus (2011.gada 4.novembris Nr.1-18/335, 

2011.gada 21.novembris Nr.1-18/343) (turpmāk –  tarifa projekts). 

 

Izvērtējot tarifa projektu, Komisija konstatē un secina: 

 

1. SIA „Alba 5” 2011.gada 16.augustā iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifa projektu sadzīves atkritumu poligonā „Kaudzītes” (turpmāk – 

poligons „Kaudzītes”) - 23,91 Ls/t (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

2. SIA „Alba 5” paziņojums par tarifa projekta iesniegšanu Komisijai tika publicēts 

2011.gada 23.augustā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un 2011.gada 24.augustā SIA 

„Alba 5” mājas lapā internetā. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifa projektu Komisijā 

nav saņemti. 

3. Komisija 2011.gada 8.septembrī par iesniegto tarifa projektu rīkoja uzklausīšanas 

sanāksmi Litenē, Gulbenes novadā, kurā piedalījās komersanta un pašvaldību 

pārstāvji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par SIA „Alba 5” 

iesniegto tarifa projektu netika izteikti. 

4. SIA „Alba 5” 2011.gada 21.novembrī iesniedza precizētu tarifa projektu 20,74 Ls/t 

(bez pievienotās vērtības nodokļa). 

5. Tarifa projekts ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2011.gada 9.marta lēmumu Nr.1/1 

„Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma aprēķināšanas metodika”(turpmāk – 

Metodika) un atbilst likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta 

pirmajai daļai un 20.pantam. 

6. Komisija ir izvērtējusi tarifa projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, 

ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA „Alba 5” 

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas. 
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7. Komisijas 2011.gada 23.novembra padomes sēdē SIA „Alba 5” pilnvarotais pārstāvis 

uzturēja prasību apstiprināt iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 

tarifu no 2012.gada 1.janvāra. 

 

 

Saskaņā ar Metodikas 5., 6., 7., 8., 9., 13., 28., 29., 36.punktu un pamatojoties uz 

likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 

3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā 

procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

 padome nolemj: 

 

1. Apstiprināt SIA „Alba 5” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 20,74 

Ls/t (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātais tarifs stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī. 

3. Atcelt no 2012.gada 1.janvāra Alūksnes pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora 

2007.gada 28.decembra lēmumu Nr.19 „Par atkritumu apglabāšanas pakalpojumu 

tarifa apstiprināšanu SIA „Alba 5” Malienas atkritumu poligonā „Kaudzītes” (sēdes 

protokols Nr.17), kas publicēts Alūksnes rajona laikrakstā „Alūksnes ziņas” 2008.gada 

11.janvārī (Nr.5(1091)), Balvu rajona laikrakstā „Vaduguns” 2008.gada 12.janvārī 

(Nr.3 (8001)), Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes laikrakstā „Cesvaines 

ziņas” 2008.gada 25.janvārī (Nr.1 (175)), Gulbenes rajona laikrakstā „Dzirkstele” 

2008.gada 12.janvārī (Nr.5(6915)) un Lubānas novada pašvaldības laikrakstā 

„Lubānas ziņas” 2008.gada 11.janvārī (Nr.1(279)). 

 

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un 

atcelt šo lēmumu. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 

administratīvo aktu. 

 

 

 

Priekšsēdētāja       V.Lokenbaha 

p.i. 

padomes loceklis      G.Zeltiņš 

 

 

 

 

 

 
 


