
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par  

AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”  

iesniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem  

 

 

PROTOKOLS  
Kultūras nama lielajā zālē Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā 

 

2017.gada 5.oktobrī                                                                                 Nr.11 

 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, Mārupes novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Mārupes novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Mārupes novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Mārupes novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Mārupes novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Mārupes novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Mārupes novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājs  

 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvis 

V. Uzvārds, AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvis 

V. Uzvārds, AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvis 

 

Sanāksmi protokolē:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk plkst. 12.30 

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 AS „MĀRUPES 

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem. 

 

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 AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvi iepazīstināt 

uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus ar skaidrojumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanas nepieciešamību. 
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2. Komersanta skaidrojums par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

Komersants ir sagatavojis prezentāciju (skaidrojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanas nepieciešamību). 

AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvis: AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE 

PAKALPOJUMI” ir iesniegusi izvērtēšanai Regulatoram jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifu projektus. 

Apstiprināšanai iesniegts ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts Mārupes novada Jaunmārupes, 

Mārupes, Skultes, Tīraines un Vētras ciemā – 0,66 EUR/m3 (bez PVN),  kanalizācijas pakalpojumu 

tarifa projekts Mārupes novada Jaunmārupes, Mārupes, Tīraines un Vētras ciemā – 1,59 EUR/m3 

(bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts Mārupes novada Skultes ciemā – 

1,46 EUR/m3 (bez PVN).  

Ar tarifu projektos iekļauto izmaksu kopsavilkumiem var iepazīties gan Regulatora, gan 

AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” mājaslapā. 

Šobrīd Mārupes novadā ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek piemēroti 2015.gadā Regulatora 

apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi: Jaunmārupes, Mārupes, Skultes, Tīraines un 

Vētras ciemā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 0,62 EUR/m3 (bez PVN); Mārupes, Skultes, 

Tīraines un Vētras ciemā kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,46 EUR/m3 (bez PVN) un 

Jaunmārupes ciemā kanalizācijas pakalpojumu tarifs –  1,01 EUR/m3 (bez PVN). 

Jaunu ūdenssaimniecības tarifu apstiprināšana ir nepieciešama, jo būtiski ir pieaugušas 

ūdenssaimniecības izmaksas kā arī Jaunmārupes ciemā ir mainījies kanalizācijas pakalpojumu 

nodrošināšanas tehniskais risinājums. 

Tarifu projektos būtiskākās izmaksu pozīcijas ir pamatlīdzekļu nolietojums, elektroenerģijas 

izmaksas un attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas Jaunmārupes, Mārupes, Tīraines un Vētras 

ciema kanalizācijas pakalpojumu tarifu projektā, kā arī SIA „Rīgas ūdens” attīrīšanai novadīto 

notekūdeņu izmaksas.  

Laika posmā no 2010. līdz 2017.gadam AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” 

realizējusi vairākus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētus projektus, kopumā investējot 

ūdenssaimniecībā 23,5 milj. EUR. Projektu ietvaros tika izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli ~  20 km, 

jauni kanalizācijas tīkli ~ 83 km, izbūvētas 42 kanalizācijas sūkņu stacijas, izbūvētas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas Skultē un izbūvētas 3 dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas (Mārupē, 

Jaunmārupē un Skultē), izveidoti 11 jauni dzeramā ūdens dziļurbumi (Mārupē – 6 gab., Jaunmārupē 

– 2 gab., Skultē – 3 gab.), Jaunmārupes ciema esošā centralizētā kanalizācijas sistēma tika savienota 

ar Mārupes – Tīraines ciemu centralizēto kanalizācijas sistēmu, un pēc sistēmu savienošanas visi 

notekūdeņi, t.sk. Jaunmārupes ciema notekūdeņi, tiek pārsūknēti uz SIA „Rīgas ūdens” piederošo 

centralizēto kanalizācijas sistēmu un tiek attīrīti Daugavgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, un 

Jaunmārupes ciemā tika demontētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.  

Līdz 2021.gadam tiek plānots realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta”, investējot ūdenssaimniecībā vēl 

14 milj. EUR. Projekta ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli ~ 60 km garumā un 

ūdensapgādes tīkli ~ 20 km garumā.   

Jauno ūdensapgādes pakalpojumu tarifu ietekme uz ģimenes maksājumiem, ņemot vērā, ka vienai 

ģimenei vidējais ūdens patēriņš Mārupē sastāda 11 m3, Tīrainē - 6 m3, Skultē - 7 m3, Jaunmārupē - 

10 m3, tad maksājumi par ūdensapgādes pakalpojumiem palielināsies robežās no 0,24 EUR līdz 

0,44 EUR. Savukārt jauno kanalizācijas pakalpojumu tarifu ietekme uz ģimenes maksājumiem, 

ņemot vērā, ka vienas ģimenes vidējais notekūdeņu apjoms Mārupē ir 9 m3, Tīrainē - 6 m3, Skultē - 

7 m3, Jaunmārupē - 10 m3, tad maksājumi par kanalizācijas pakalpojumiem palielināsies robežas no 

0,78 EUR līdz 5,80 EUR (Jaunmārupē).  
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3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

Mārupes novada pašvaldības pārstāvis: patlaban spēkā esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifi apstiprināti 2015.gadā. Vai ir nepieciešams palielināt tarifus, ja pēdējos 2 gadus nav veiktas 

būtiskas investīcijas? 

AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvis: pēdējo gadu laikā ir īstenoti 

vairāki Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēti ūdenssaimniecības attīstības projekti. 

Piemērām, Jaunmārupes ciemā tika rekonstruēti 2,5 km gan arī izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli 

3 km garumā un kanalizācijas tīkli – 14,2 km garumā.  

Mārupes novada pašvaldības pārstāvis: materiālu izmaksas, salīdzinot ar spēkā esošā tarifa 

izmaksām, palielinājušās par 150%? 

AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvis: jā, jo jāuztur ir gan ūdens 

sagatavošanas stacijas, kurām iepriekš bija garantijas periods, gan arī vecie ūdensapgādes tīkli, gan 

arī jaunie ūdensapgādes tīkli ir jāuztur. 

Mārupes novada pašvaldības pārstāvis: spēkā esošā tarifa aprēķinā nebija izmaksu pozīcija 

„pārējās izmaksas”, iesniegtajā tarifa projektā šāda izmaksu pozīcija ir iekļauta.  

AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvis: 2016.gadā ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika tika izdota jaunā redakcijā. Metodikas jaunajā redakcijā 

tika precizētas izmaksu pozīcijas. Iepriekš šīs izmaksas tika iekļautas citās izmaksu pozīcijās. 

Mārupes novada pašvaldības pārstāvis: AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” 

plāno vēl ņemt kredītus ūdenssaimniecības attīstībai. Vai tas atkal sadārdzinās ūdenssaimniecības 

tarifus? 

AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvis: ja tiks pieņemts lēmums par 

kredīta ņemšanu, tad jā. 

Mārupes novada pašvaldības pārstāvis: vai tarifa projekts atbilst Tehniski ekonomiskajā 

pamatojumā (turpmāk – TEP) noteiktajiem kritērijiem. 

AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvis: daļēji nē, jo TEP tika izstrādāts 

ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas ietvaros, ņemot vērā ministrijas vadlīnijas, bet 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti tika aprēķināti tā, lai ieņēmumi par 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. AS 

„MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” nedrīkst ūdenssaimniecības pakalpojumus sniegt ar 

zaudējumiem. 

Mārupes novada pašvaldības pārstāvis: vai Jūs apzināties, ka, ja ūdenssaimniecības tarifi 

neatbilst TEPā noteiktajam, tad Jums var būt piemērojama finanšu korekcija visiem Eiropas 

ieguldījumiem? Vai šo korekciju maksās iedzīvotāji? 

AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvis: jā, mēs apzināmies, bet neredzam 

iemeslu biedēt iedzīvotājus ar finanšu korekciju, jo neredzam patreiz iemeslu, ka tā būtu jāpiemēro. 

TEPā iestrādātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir daudz augstāki, nekā Regulatoram 

iesniegtie apstiprināšanai. Mēs nevar Regulatoram pamatot TEPā iestrādātos tarifus. 

Mārupes novada pašvaldības pārstāvis: TEPa aprēķinus veica  AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE 

PAKALPOJUMI”? Ļoti liels kanalizācijas pakalpojumu tarifs Jaunmārupē - Mārupē.  

AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvis: mēs notekūdeņus nododam 

attīrīšanai SIA „Rīgas ūdens”, bet, ja mēs attīrītu notekūdeņus paši, tad tāpat būtu notekūdeņu 

attīrīšanas izmaksas. Lielākais kanalizācijas pakalpojumu tarifu pieaugums ir Jaunmārupē, jo tur 

tika pabeigts realizēt Eiropas Savienības līdzfinansēts projekts, līdz ar to arī palielinājās 

pamatlīdzekļu nolietojums. 
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4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi. 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu sanāksmes dalībniekiem priekšlikumu un ieteikumu paušanai.  

Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem nav priekšlikumu un ieteikumu par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu. 

Regulatora pārstāvis pateicas AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvjiem un 

uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 12:51 

 

 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 


