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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 30. maija Konsultāciju dokumentu par grozījumiem kapitāla 
atdeves likmes aprēķināšanas metodikā (turpmāk – Konsultāciju dokuments) un sniedz sekojošu viedokli 
un priekšlikumus. 

Sabiedrība piekrīt Konsultāciju dokumenta pamatojumā sniegtajam viedoklim, ka sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējiem ir atšķirīga regulējamo aktīvu pārvērtēšanas pieeja un šobrīd spēkā esošais 
spēkā esošais tiesiskais regulējums var radīt nevienlīdzīgus apstākļus starp tiem komersantiem, kas 
pārvērtē, un tiem, kas nepārvērtē aktīvus, bet Sabiedrība vērtē, ka Konsultāciju dokumentā sniegtie 
priekšlikumi izmaiņām kapitāla atdeves aprēķinā nenodrošina Konsultāciju dokumentā pamatojumā 
izvirzītās problēmas risinājumu. 

Konsultāciju dokumentā ir 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 norāda, 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. 

Konsultāciju dokumentā tiek piedāvāts ieviest atšķirīgu kapitāla atdeves likmes piemērošanu un 
noteikt kapitāla atdeves likmi gan nominālā, gan reālā izteiksmē. Kapitāla atdeves likme reālā izteiksmē 
būtu piemērojama gadījumos, ja komersants ir veicis aktīvu pārvērtēšanu, tādejādi nodrošinot, ka cenu 
pieauguma efekts kapitāla atdevē netiek iekļauts vēlreiz. Konsultāciju dokumentā arī sniegts reālās 
kapitāla atdeves likmes aprēķina piemērs, kurā kapitāla atdeves likme nominālā izteiksmē 4,19% apmērā 
tiek samazināta par cenu indeksa izmaiņām jeb 1,26 procentpunktiem, kā rezultātā reālā kapitāla 
atdeves likme veidojas 2,89% apmērā. Sabiedrība vērš uzmanību, ka piemērojot Konsultāciju dokumentā 
sniegto aprēķina piemēru, kapitāla atdeve samazinātos par 31%, kas attiecīgi liecina, ka cenu izmaiņu 
ietekme pārvērtētiem aktīviem, salīdzinot ar nepārvērtētiem aktīviem, tiek novērtēta 31% apmērā. 
Sabiedrība vērtē, ka šāds cenu izmaiņu ietekmes novērtējums nav pamatots un ir nesamērīgs. 

Papildus Sabiedrība vērtē, ka ir būtiska atšķirība cenu izmaiņu ietekmei gadījumos, kad 
komersants veic pirmreizējo aktīvu pārvērtēšanu un gadījumos, kad tiek veikta atkārtotā periodiskā 
pārvērtēšana. Konsultāciju dokumentā pirmreizējā un periodiskā aktīvu pārvērtēšana tiek novērtēta 
vienādi. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, Sabiedrība nepiekrīt Konsultāciju dokumentā piedāvātajiem 
grozījumiem kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā, un sniedz šādus priekšlikumus: 

- cenu izmaiņu ietekmes korekcija būtu iekļaujama nevis kapitāla atdeves likmes aprēķinā, bet 
regulējamo aktīvu bāzes (RAB) aprēķinā; 

- cenu izmaiņu ietekme uz RAB būtu nosakāma katrā individuālā gadījumā, ņemot vērā 
periodu, kad tika veikta aktīvu pārvērtēšana, papildus ņemot vērā arī periodu, uz kādu tiks 
apstiprināti sabiedrisko pakalpojumu tarifi; 

Papildus 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. 
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