
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par  

SIA “Ādažu Ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  

 

PROTOKOLS  
Ādažu kultūras centra Ādažu Vēstures un mākslas galerijā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā 

 

 

2019.gada 6.septembrī                                                                                         Nr.19 
 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs 

V. Uzvārds, biedrības “Ādažu uzņēmēji” pārstāvis 

 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, SIA “Ādažu Ūdens” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “Ādažu Ūdens” pārstāvis  

V. Uzvārds, SIA “Ādažu Ūdens” pārstāvis  

  

Sanāksmi protokolē:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk plkst. 12.00 

Darba kārtība: 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmi (Regulatora prezentācija – informācija par tarifu 

projektu izskatīšanas kārtību, Regulatora regulētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem). 

2. Komersanta skaidrojums par jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas 

nepieciešamību. 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi un ieteikumi par SIA “Ādažu Ūdens” 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (turpmāk – tarifu projekts). 

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 
 

Regulatora pārstāvis informē klātesošos uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus par tarifu projektu 

izvērtēšanas procesu Regulatorā, par Regulatora regulētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, 

par sanāksmes mērķi un norises kārtību (sagatavota Regulatora prezentācija). 

Regulatora pārstāvis lūdz SIA “Ādažu Ūdens” pārstāvi iepazīstināt uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekus ar skaidrojumu par jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas 

nepieciešamību. 

 

2. Komersanta skaidrojums par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

SIA “Ādažu Ūdens” pārstāvis SIA “Ādažu Ūdens” apsaimnieko ūdensapgādes inženiertīklus 

87,2 km garumā, trīs nošķirtas ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas inženiertīklus 63,4 km 

garumā un divas nošķirtas kanalizācijas sistēmas. Ūdens tiek iegūts no četriem ūdens ieguves 
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urbumiem un sagatavots trīs ūdens sagatavošanas stacijās. Savukārt kanalizācijas pakalpojuma 

nodrošināšanai tiek izmantotas 32 sūkņu stacijas un divas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 

Patlaban SIA “Ādažu Ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēro Rīgas rajona pašvaldību 

sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2007.gadā SIA “Ādažu Ūdens” apstiprināto ūdensapgādes 

pakalpojumu tarifu 0,87 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,18 EUR/m3 (bez 

PVN). Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi nav pārskatīti 12 gadus. Izmaksu pieaugums šajā 

laikā ir kompensēts ar sniegto pakalpojumu apjoma palielināšanu un pakalpojuma sniegšanas 

izmaksu pastāvīgu pārvaldību. 

Galvenie iemesli, kāpēc nepieciešams pārskatīt tarifus – kopš 2007.gada būtiski palielinājušās 

degvielas, elektroenerģijas un darbaspēka izmaksas.  

No 2008. līdz 2019.gadam SIA “Ādažu Ūdens” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu 

realizēja projektus “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos”, “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta” un “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III 

kārta”. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros tika tamponēti deviņi 

esošie ūdens ieguves urbumi, ierīkots jauns pazemes ūdens rezervuārs un jauna otrā pacēluma 

sūkņu stacija un divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, pārbūvētas notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas un piecas kanalizācijas sūkņu stacijas, pārbūvēti esošie ūdensapgādes inženiertīkli 0,2 km 

garumā, ierīkoti jauni ūdensapgādes inženiertīkli 1,4 km garumā, pārbūvēti kanalizācijas 

inženiertīkli 1,3 km garumā un ierīkoti jauni kanalizācijas inženiertīkli 4,5 km garumā. 

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta” ietvaros tika pārbūvēta viena 

kanalizācijas sūkņu stacija un ierīkotas septiņas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, ierīkoti jauni 

ūdensapgādes inženiertīkli 7,9 km garumā un ierīkoti jauni kanalizācijas inženiertīkli 11,2 km 

garumā. 

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta” ietvaros tika ierīkoti jauni 

kanalizācijas inženiertīkli 1,5 km garumā. 

SIA “Ādažu Ūdens” 2019.gada 15.jūlijā iesniedz Regulatoram ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifu projektu. Apstiprināšanai iesniegts ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts – 1,10 EUR/m3 

(bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts – 1,49 EUR/m3 (bez PVN). Tarifi aprēķināti 

vienādi visiem SIA “Ādažu Ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem. 

Lielākās izmaksu pozīcijas tarifa projektā veido personāla izmaksas – 37,4 %, pamatlīdzekļu 

nolietojuma izmaksas – 15,9 % un elektroenerģijas izmaksas – 14,8 %. 

Patlaban ir veikti aprēķina precizējumi un koriģēts tarifu projekts – ūdensapgādes pakalpojumu 

tarifs aprēķināts 1,08 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts – 

1,46 EUR/m3 (bez PVN). 

 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi, priekšlikumi un ieteikumi par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu un komersanta pārstāvja atbildes. 

 

Biedrības “Ādažu uzņēmēji” pārstāvis šajā tarifa projektā nekas netiek plānots attīstībai. Šīs ir 

pamata izmaksas – saimnieciskās darbības segšanai. 

SIA “Ādažu Ūdens” pārstāvis tarifu projekta aprēķini veikti, ņemot vērā SIA “Ādažu Ūdens” 

2018.gada faktiskos darbības rādītājus un 2019.gada operatīvos darbības rādītājus un aprēķināti 

saskaņā ar Regulatora ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, kura 

neparedz tādu izmaksu pozīciju, kā – attīstībai. 

Biedrības “Ādažu uzņēmēji” pārstāvis SIA “Ādažu Ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifi ir vieni no zemākajiem. Savukārt Ādažu novads ir viens no visātrāk augošajiem novadiem 

teritorijas attīstības līmenī. Neparedzot izmaksas attīstībai pēc viena, diviem gadiem būs jāpārskata 

jauni tarifi.  
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SIA “Ādažu Ūdens” pārstāvis tarifu projekts ir plānots tādā apmērā, lai segtu SIA “Ādažu 

Ūdens” saimnieciskās darbības izmaksas, ir jāvērtē arī iedzīvotāju maksātspēja, jo plānojot papildu 

izmaksas attīstībai, palielināsies arī ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs ņemot vērā, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi 

nav pārskatīti 12 gadus, uzskatu, ka pieaugums par 0,64 euro ir pamatots. 

 

Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem nav priekšlikumu un ieteikumu par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu. 

Regulatora pārstāvis pateicas SIA “Ādažu Ūdens” pārstāvjiem par atsaucību un slēdz 

uzklausīšanas sanāksmi. 

  

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 12:34 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

 
Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 


