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Par konsultāciju dokumentu par grozījumiem 
kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā 
 

SIA „Rīgas ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) ir izskatījusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas (turpmāk – Regulators) 2019. gada 18. jūlija Precizēto konsultāciju dokumentu par 
grozījumiem kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā (turpmāk – Konsultāciju dokuments) un 
sniedz sekojošu viedokli un priekšlikumus. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 2019. gada 30. maija 
Konsultāciju dokumentā par grozījumiem kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā bija norādīts, 
ka komersantiem, kuru aktīvi ir pārvērtēti, cenu izmaiņu efekts jau ir iekļauts aktīvu vērtībā, līdz ar to 
būtu jāpiemēro tāda kapitāla atdeves likme, kas cenu izmaiņu efektu neiekļautu divreiz. Sabiedrība 
2019. gada 21. jūnijā vēstulē Nr.2019-A13.1-5.1/503-N “Par konsultāciju dokumentu par grozījumiem 
kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā” sniedza viedokli, ka šāds apgalvojums būtu pamatots 
tikai gadījumos, kad aktīvi tiek pārvērtēti katru gadu, kā arī sabiedrisko pakalpojumu tarifi tiktu 
apstiprināti katru gadu. Faktiski prakse liecina, ka aktīvi tiek pārvērtēti ne biežāk kā vienu reizi piecos 
gados, kā arī apstiprinātie tarifi ir spēkā trīs līdz piecus gadus, kā rezultātā bieži var veidoties situācija, ka 
apstiprinātajos tarifos ir ietverta pārvērtētu aktīvu vērtība, kuros nav iekļauts cenu izmaiņu efekts par 
pēdējiem 5 – 8 gadiem. Sabiedrība ierosina, līdz Konsultāciju dokumentā noteiktajam Kapitāla atdeves 
likmes aprēķināšanas metodikas grozījumu spēkā stāšanas noteiktajam datumam, veikt grozījumus 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā (turpmāk – Metodika), paredzot cenu 
izmaiņu korekcijas mehānismu RAB iekļautajiem pārvērtētajiem aktīviem, kuru pārvērtēšanas gads 
nesakrīt ar tarifu projekta gadu, papildus ņemot vērā arī tarifu apstiprināšanas periodu jeb ciklu. 

Informējam, ka Sabiedrība šobrīd ir uzsākusi aktīvu pārvērtēšanas procesu. Apstiprinot kapitāla 
atdeves likmes aprēķināšanas kārtību atbilstoši Konsultācijas dokumentam, lai nodrošinātu šobrīd tarifu 
projektā apstiprināto kapitāla atdeves līmeni, Sabiedrības aktīvu vērtībai pārvērtēšanas rezultātā būtu 
jāpieaug vairāk kā par 30%, kas Sabiedrības vērtējumā nav pamatoti un var radīt riskus Rīgas pilsētas 
ūdenssaimniecības infrastruktūras ilgtspējas nodrošināšanā, kā arī veicinās komersantus neveikt aktīvu 
pārvērtēšanu. 

Papildus informējam, ka Metodikas 48.punkts nosaka, ka RAB nosaka uz gada sākumu, attiecinot uz to 
tikai izmantojamos aktīvus vai to daļu, aprēķinos izmantojot iepriekšējā gada finanšu pārskata atlikušo 
bilances vērtību gada beigās. Regulējamo aktīvu bāzē neietilpst finanšu ieguldījumi, debitoru parādi, 
vērtspapīri un līdzdalība kapitālos, naudas līdzekļi, krājumi, pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto 
celtniecības objektu izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu vērtības daļa, kas finansēta no valsts, pašvaldības, 
ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas finanšu palīdzības vai 
finanšu atbalsta un Metodikas 27.punkts nosaka, ka aprēķinot nolietojumu pamatlīdzekļiem, kas 
finansēti no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un 
institūcijas saņemtas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta, pamatlīdzekļu vērtību samazina par 
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attiecīgās finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta vērtību, kas norādīta Komersanta bilances postenī 
"Nākamo periodu ieņēmumi" un noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā finanšu 
pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju 
un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā. 
Sabiedrības pamatlīdzekļu, kas finansēti no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas 
starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta, bilances 
vērtība 2018. gada 31. decembrī veido EUR 86,2 milj. jeb 31,9% no kopējās pamatlīdzekļu bilances 
vērtības. Sabiedrība atkārtoti vērš uzmanību, ka iepriekš minētie Metodiskas nosacījumi, izslēdzot tarifu 
projektā pamatlīdzekļus, kas finansēti no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas 
starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta, gan no RAB, 
gan nolietojuma aprēķina, ilgtermiņā nenodrošina pilnu izmaksu atgūšanas principu. 

Papildus uzsveram, ka Metodikas 41.punkts nosaka, ka Komersants, kurš tarifa projektā iekļauj kapitāla 
atdevi, tarifa projektā neiekļauj Metodikas 36.punktā noteiktos kredīta procentus. 

Sabiedrība ierosina veikt Metodikas grozījumus, paredzot finansējumu pamatlīdzekļu atjaunošanai, kas 
finansēti no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un 
institūcijas saņemtas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta. 
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