
Regulatora ieteikumi uzklausīšanas 

sanāksmei par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu



Sanāksmes 
jautājumi

• Tarifu pārskatīšanas iemesli

• Tarifu projektā iekļautās izmaksas

• Izmaksu salīdzinājums, būtiskākie izmaksu 

izmaiņu iemesli

• Pakalpojumu apjoma izmaiņas

• Veiktie un plānotie efektivitātes pasākumi, to 

ietekme uz izmaksām un lietotāju ieguvumi



Tarifu 
pārskatīšanas 

iemesli

• Iesakām minēt galvenos argumentus/iemeslus,
kāpēc nepieciešami jauni tarifi

Piemēram: mainījusies pakalpojumu sniegšanas teritorija;
samazinājies pakalpojumu apjoms; realizēti projekti, kā
rezultātā palielinājies pamatlīdzekļu nolietojums (veikta
infrastruktūras atjaunošana un paplašināšana);
paaugstinājusies elektroenerģijas cena, mainījusies
likumdošana (minimālā alga, nodokļi, jāveic
komercuzskaites mēraparātu uzstādīšana) u. tml.

• Iesakām uzskaitīt, kādi efektivitātes pasākumi līdz
šim ir veikti, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti,
veicinātu jaunu pieslēgumu veidošanos, mazinātu
izmaksas. Kādu ietekmi tie ir atstājuši un kādi ir
lietotāju ieguvumi?

Piemēram: ierīkoti / pārbūvēti inženiertīkli; ierīkotas /
pārbūvētas ūdens sagatavošanas stacijas;
ūdenssaimniecības objektos izvērtēta elektroenerģijas
pieslēgumu jaudas atbilstība slodzei, rezultātā veikts jaudas
samazinājums; optimizēts darba process; u. tml.



Ūdensapgādes 
pakalpojumu 

tarifu projekta 
izmaksas

Pārējās 
izmaksas

6%

Rentabilitāte
7%

Remontu un 
materiālu 
izmaksas

9%

Kapitāla izmaksas 
(pamatlīdzekļu 

nolietojums+kredīta 
maksājumi)

17%

Elektroenerģijas 
izmaksas

18%

Personāla 
izmaksas

43%

Aicinām attēlot 
būtiskākās izmaksu 

pozīcijas



Ūdensapgādes 
pakalpojumu 

izmaksu 
salīdzinājums

Izmaksu pozīcija
Spēkā 

esošais 
tarifs, EUR

Tarifa 
projekts, 

EUR
Izmaiņas

Pamatlīdzekļu nolietojums 15 100 12 300 -19%

Personāla izmaksas 107 200 127 000 +18%

Pamatlīdzekļu uzturēšanas un 
remontu izmaksas

6 100 500 -92%

Materiālu izmaksas 4 100 4 500 +10%

Elektroenerģijas izmaksas 54 200 56 600 +4%

Transportlīdzekļu uzturēšanas 
izdevumi

8 900 10 700 +20%

Kredīta % maksājumi un 
pamatsummas atmaksa

1 900 700 -63%

Nodokļi 1 500 1 800 +20%

Pārējās tarifa projektā iekļautās 
izmaksas*

11 700 20 900 +79%

Ieņēmumi, par kuru daļu samazina 
tarifa projektā iekļautās pilnās 
izmaksas (norāda, ja tādas ir)

0 0 0%

Rentabilitāte 9 300 15 000 +61%

KOPĀ 220 000 250 000 +14%

Pakalpojumu apjoms, m³ 240 000 201 000 -16%

TARIFS, EUR/m³ 0,92 1,24 +36%

*  Apsardzes, nekustamā īpašuma nomas, sakaru pakalpojumu, apdrošināšanas, ….. 
izmaksas

Aicinām attēlot un 
skaidrot tarifu projekta 
izmaksas salīdzinājumā 
ar spēkā esošajā tarifā 
iekļautajām izmaksām



Kanalizācijas 
pakalpojumu 

tarifu projekta 
izmaksas

Rentabilitāte
2%

Pārējās 
izmaksas

4% Remontu un 
materiālu 
izmaksas

8%

Elektroenerģija
s izmaksas

16%

Kapitāla izmaksas 
(pamatlīdzekļu 

nolietojums+kredīta 
maksājumi)

19%

Personāla 
izmaksas

51%

Aicinām attēlot 
būtiskākās izmaksu 

pozīcijas



Kanalizācijas 
pakalpojumu 

izmaksu 
salīdzinājums

* Apsardzes, nekustamā īpašuma nomas, sakaru pakalpojumu, apdrošināšanas, ….. izmaksas

Izmaksu pozīcija
Spēkā 

esošais 
tarifs, EUR

Tarifa 
projekts, 

EUR
Izmaiņas

Pamatlīdzekļu nolietojums 22 000 30 000 +36%

Personāla izmaksas 50 700 53 500 +6%

Pamatlīdzekļu uzturēšanas un 
remontu izmaksas

7 800 7 200 -8%

Materiālu izmaksas 1 900 1 900 0%

Elektroenerģijas izmaksas 13 700 13 100 -4%

Transportlīdzekļu uzturēšanas 
izdevumi

2 500 2 600 +4%

Kredīta % maksājumi un 
pamatsummas atmaksa

5 700 7 800 +37%

Nodokļi 9 300 10 100 +9%

Pārējās tarifa projektā iekļautās 
izmaksas*

61 400 55 100 -10%

Ieņēmumi, par kuru daļu samazina 
tarifa projektā iekļautās pilnās 
izmaksas (norāda, ja tādas ir)

0 0 0%

Rentabilitāte 5 000 8 700 +74%

KOPĀ 180 000 190 000 +6%

Pakalpojumu apjoms, m³ 250 000 250 500 0%

TARIFS, EUR/m³ 0,72 0,76 +6%

Aicinām attēlot un 
skaidrot tarifu projekta 
izmaksas salīdzinājumā 
ar spēkā esošajā tarifā 
iekļautajām izmaksām



Ūdensapgādes 
pakalpojumu 

apjoma 
izmaiņas

357 100
342 060 338 240 332 740 327 630

75 600

46 680 55 030
48 010 48 780

432 700

388 740 393 270
380 750 376 410

2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g. tarifu projektā
iekļautais

Lietotājiem piegādātais ūdens, m³ Ūdens zudumi, m³ Iegūtais ūdens, m³

Aicinām attēlot un 
skaidrot pakalpojuma 

apjoma izmaiņas 
pēdējos gados



Kanalizācijas 
pakalpojumu 

apjoma 
izmaiņas

357 100 342 060 338 240 332 740 327 630

75 600

46 680 55 030
48 010 48 780

432 700

388 740 393 270
380750 376 410

2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g. tarifu projektā
iekļautais

No lietotājiem savāktie notekūdeņi, m³ Infiltrāts, m³ Attīrītie notekūdeņi, m³

Aicinām attēlot un 
skaidrot pakalpojuma 

apjoma izmaiņas 
pēdējos gados



Efektivitātes 
pasākumi

• Aicinām minēt, kādi efektivitātes pasākumi ir
plānoti tuvākajos 3 gados?

• Kāda būs šo pasākumu ietekme uz
pakalpojumu tarifiem un kādi plānoti
pakalpojuma lietotāju ieguvumi?



Kāpēc tarifi 
atšķiras?

Iesakām minēt galvenos iemeslus, kāpēc
piedāvātie tarifi atšķiras no citu komersantu
tarifiem

Piemēram: Tarifi atkarīgi no vairākiem faktoriem
– sniegto pakalpojumu apjoma, pieslēgumu
blīvuma, ūdenssaimniecības sistēmā veiktajām
investīcijām un atšķirībām izvēlētajās
tehnoloģijās, darbaspēka pieejamība, iegūtā
ūdens kvalitāte, ūdens ieguves sūkņu atrašanās
dziļums, augstums, līdz kādam ir jānodrošina
ūdens piegāde; kanalizācijas sūkņu staciju
skaits, spiešanas augstums, kas ir atkarīgs no
konkrētās teritorijas reljefa un attāluma, kādā
notekūdeņi ir jāpārsūknē, attīrīto notekūdeņu
novadīšanas dabā iespējas utt.



Kur iepazīties 
ar tarifu?

Aicinām norādīt vietu (adresi) un laiku, kurā
lietotājs pie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
var iepazīties ar tarifa projektā ietverto
vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus
priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu.

Tālrunis: (ja iespējams, iesakām norādīt
konkrētu kontaktpersonu)

E-pasts:

Mājaslapa:

Adrese:

PALDIES!


