
 

Regulatora uzklausīšanas sanāksme par Ropažu novada SIA „CIEMATS”  

iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  

 

PROTOKOLS  
Ropažu novada domes konferenču zālē, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā 

 

2016.gada 22.jūlijā                                                                               Nr.9 

 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, Ropažu novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Ropažu novada pašvaldības pārstāvis 

 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, Ropažu novada SIA „CIEMATS” pārstāvis 

V. Uzvārds, Ropažu novada SIA „CIEMATS” 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 regulēto ūdenssaimniecības pakalpojumu). 

2. Komersanta pamatojums par jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta 

apstiprināšanas nepieciešamību. 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi un ieteikumi par Ropažu novada SIA 

„CIEMATS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. 

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 
 

Regulatora pārstāvis informē klātesošos uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus par tarifa projekta 

izvērtēšanas procesu Regulatorā, par Regulatora regulēto ūdenssaimniecības pakalpojumu, par 

sanāksmes mērķi un norises kārtību (sagatavota Regulatora prezentācija).   

Regulatora pārstāvis lūdz Ropažu novada SIA „CIEMATS” pārstāvi iepazīstināt uzklausīšanas 

sanāksmes dalībniekus ar pamatojumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas 

nepieciešamību. 

 

2. Komersanta pamatojums par jauno tarifa apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

Komersants ir sagatavojis prezentāciju (skaidrojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

projekta apstiprināšanas nepieciešamību). 

Ropažu novada SIA „CIEMATS” pārstāvis: Ropažu novada SIA „CIEMATS” ir pašvaldības 

kapitālsabiedrība, kura nodrošina Ropažu, Mucenieku, Silakroga un Tumšupes ciemā Ropažu 

novadā ūdenssaimniecības pakalpojumus. SIA „CIEMATS” ir četras nošķirtas ūdensapgādes un 

četras nošķirtas kanalizācijas sistēmas. Kopējais ūdenssaimniecības tīklu garums ir 34,81 km. 

Patlaban SIA „CIEMATS” ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēro reģionālā regulatora 

2008.gadā apstiprinātos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus ūdensapgādei – 0,6389 EUR/m3 

(bez PVN) un kanalizācijai – 0,8167 EUR/m3 (bez PVN).  
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Ņemot vērā, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas ir palielinājušās,  SIA „CIEMATS” ir 

aprēķinājusi un iesniegusi izvērtēšanā Regulatoram jaunu ūdensapgādes pakalpojumu tarifa 

projektu – 0,76 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu – 1,04 EUR/m3. Lielākās 

izmaksu pozīcijas ir personāla un elektroenerģijas izmaksas. 

Laika posmā no 2013. līdz 2015.gadam tika realizēti Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda līdzfinansētie projekti aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Ūdenssaimniecības projekti tika realizēti 

Ropažu, Tumšupes un Silakroga ciemā. Projektu rezultātā tika veikta viena ūdens ieguves urbuma 

tamponēšana, tika ierīkots viens jauns pazemes ūdens ieguves urbums un pārbūvēti trīs ūdens 

ieguves urbumi, ierīkotas divas ūdens atdzelžošanas stacijas un  trīs notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 

pārbūvētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas, pārbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkli. 

Turpmāk ir plānota pakāpeniska ūdensvadu un kanalizācijas tīklu nomaiņa, kā arī specializētās 

tehnikas nomaiņa sākot no 2017.gada, kas nodrošinās ātru un efektīvu tīklu ikdienas apkalpošanu 

un remontu. 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

Ropažu novada pašvaldības pārstāvis: tarifa projekta izmaksu pozīcijā ”Kredīta procentu 

maksājumi un pamatsummas atmaksa” ir iekļauti tikai 600 EUR gadā. Vai šīs izmaksas ir korektas?  

Ropažu novada SIA „CIEMATS” pārstāvis: jā. 

Ropažu novada pašvaldības pārstāvis: vai šie ir tikai kredīta procentu maksājumi? Kā 

SIA „CIEMATS” plāno segt kredīta izmaksas? 

Ropažu novada SIA „CIEMATS” pārstāvis: iekļaujam tikai pamatlīdzekļu nolietojumu, no kura 

arī plānots segt kredīta izmaksas. 

Ropažu novada pašvaldības pārstāvis: ūdensapgādes pakalpojumu tarifā pamatlīdzekļu 

nolietojums ir iekļauts 10 457 EUR. No šīs summas tiks maksāta kredīta pamatsumma? 

Regulatora pārstāvis: Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmums Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) paredz kārtību, kāda komersanti 

aprēķina ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus. Metodika paredz, ka tarifa projektā var 

iekļaut vai nu kredīta pamatsummas atmaksu, vai arī pamatlīdzekļu atlikušajai vērtībai atbilstošo 

nolietojuma summu. Komersants ir izvēlējies tarifu projektā iekļaut pamatlīdzekļu nolietojumu, kas 

kopsummā veido 27 173 EUR un iekļaut rentabilitāti 7% apmērā, kas kopsummā ir 17 900 EUR, 

bet viena gada kredīta summas izmaksas ir 13 788 EUR. 

Ropažu novada pašvaldības pārstāvis: vēlos vērst uzmanību, ka iesniegtais tarifu projekts sedz 

tikai tekošās izmaksas un nedod iespēju ātrai ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvei.  

4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi. 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu sanāksmes dalībniekiem priekšlikumu un ieteikumu paušanai.  

Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem nav priekšlikumi un ieteikumi par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu. 

Regulatora pārstāvis pateicas Komersanta pārstāvjiem un uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem 

par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 12:37 

 

 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 


