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Pašvaldību un to sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju

anketēšana par izmantotajiem komercuzskaites mēraparātiem, to precizitāti,

precizitāti ietekmējošajiem faktoriem un iespējamo problēmu risinājumiem.

• Intervētas visas pašvaldības un valstspilsētas

• Intervēti 50 sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji

Pētījuma rezultātu atspoguļojumā visi aptaujātie ūdenssaimniecības pakalpojumu

sniedzēji tika sadalīti 3 līdzīga grupās

• līdz 2000 klientu/ līgumu - mazie pakalpojumu sniedzēji (17);

• 2001-5000 - vidējie pakalpojumu sniedzēji (16);

• no 5001 un vairāk klientiem/ līgumiem –lielie pakalpojumu sniedzēji (15)

Aptauju veikšanas laiks: 2022. gada 25. augusts - 10. oktobris.

Pētījuma veicējs: SIA «Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija»
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Galvenie rezultāti
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Faktori, kas iedzīvotājus  visvairāk neapmierina saistībā ar 

ūdensapgādi

▪ Pakalpojumu sniedzēju vidū

ūdens patēriņa starpība ir

trešā spontāni biežāk

nosauktā problēma līdzās

avāriju un remontdarbu

radītām neērtībām.

▪ Starp pašvaldību

pārstāvjiem, ūdens patēriņa

starpība spontāni kā klientu

neapmierinātību raisoša

problēma netika minēta

nevienā intervijā.



Saņemtas sūdzības par nesamērīgu ūdens 

patēriņa starpību no iedzīvotājiem, namu 

pārvaldniekiem
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Pakalpojumu

sniedzēji

Pašvaldības

Pakalpojumu sniedzēji Pašvaldības

Regulāri 12 7

Reizēm 34 25

Reti 44 52

Nekad 6 9

Nezinu 4 7

%
▪ Vairāk kā puse ūdenssaimniecības

pakalpojumu sniedzēji sūdzības

saņem regulāri vai reizēm.

▪ Ūdenssaimniecības pakalpojumu

sniedzēji visbiežāk norāda, ka

sūdzību nav daudz un tās ir

nepamatotas.

▪ Pašvaldības, komentējot saņemtās

sūdzības, visbiežāk norāda, ka

sūdzību nav daudz un tās ir

pārsvarā nepamatotas



Cik būtiska problēma ir ūdens patēriņa uzskaites 

mēraparātu neprecizitāte (ūdens patēriņa 

starpības)
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Pakalpojumu sniedzēji

Pašvaldības

Pakalpojumu

sniedzēji
Pašvaldības

Ļoti būtiska problēma 16 11

Drīzāk būtiska problēma 30 23

Drīzāk nebūtiska problēma 36 52

Pavisam nebūtiska problēma 12 9

Grūti pateikt 6 5

%
Salīdzinoši biežāk mēraparātu 

precizitātes problēmas ir aktuālas 

tiem ūdenssaimniecību 

pakalpojumu sniedzējiem, kas:

▪ intensīvāk saņem sūdzības no 

klientiem vai namu 

apsaimniekotājiem (69%); 

▪ ir konstatējuši mājas ievada 

skaitītāju neprecīzus rādījumus 

mehāniska piesārņojuma dēļ 

(61%).



Konstatēts komercuzskaites mēraparātu neprecīzi 

rādījumi mehāniska piesārņojuma dēļ 

7

56

38

6

%Jā Nē Nezina

Kopumā, vairāk nekā puse Latvijas 

ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniedzēju ir konstatējuši 

komercuzskaites mēraparātu 

neprecīzus rādījumus mehāniska 

piesārņojuma dēļ. 
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Uzņēmumos pētīta/analizēta 

komercuzskaites mēraparātu precizitāte un 

to ietekmējošie faktori

▪ Puse no visiem 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniedzējiem ir 

pētījuši un analizējuši 

komercuzskaites 

mēraparātu precizitātes 

problēmas. 

▪ Analizējot saimniecību 

iekšējo pētījumu secinājumus 

un atziņas, visbiežāk 

neprecizitātes problēmas 

saista ar caurplūdes 

skaitītājiem, to specifiku un 

metodoloģiski nepareiziem 

mērījumiem. 
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Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniedzēju rīcība, konstatējot, ka 

komercuzskaites mēraparāti nav precīzi

Pilnvērtīgus datus par pēdējo 12

mēnešu laikā veiktajām ārpuskārtas

verifikācijām aptaujā snieguši 32

pakalpojumu sniedzēji, un rezultāti ir

sekojoši:

Pakalpojum

u sniedzēji

Vidēji ārpuskārtas 

verifikācijai nodoto 

skaitītāju daudzums, 

gab.

No tiem, atzīti par 

lietošanai 

derīgiem, vidēji

Mazie 4,7 2,8

Vidējie 9,1 4,7

Lielie* 21 18,6

Lielie** 7 6

• t.sk. ūdenssaimniecība ar 120 nodotiem skaitītājiem un 110 

verificētiem 

• ** neiekļaujot augstākminēto ūdenssaimniecību
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Vai pirms mehāniskajiem mājas ievada 

skaitītājiem (komercuzskaites mēraparātiem) ir 

uzstādīti filtri?

2

6

18

28

46

%
Jā, visur
Lielākajai daļai mēraparātu
Mazākajai daļai
Filtrus neizmantojam
Grūti pateikt

▪ Visbiežāk ar filtriem pilnībā

aprīkoti mājas ievada

skaitītāji ir t.s. vidējiem

pakalpojumu sniedzējiem (ar

klientu skaitu no 2000-5000).

▪ Lielo pakalpojumu sniedzēju

grupā 47% ir pilnībā aprīkojuši

ar filtriem ievada skaitītājus,

bet mazo pakalpojumu

sniedzēju grupā - 29%.
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Galvenie šķēršļi šādu filtru uzstādīšanai 
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Izmantoto komercuzskaites mēraparātu tipi

Caurplūdes, jeb 

mehāniskie 

komercuzskaites 

mēraparāti ir 

dominējošais 

mēraparātu veids 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniedzēju 

vidū. 



Vai tuvākajos 5 gados plānots mehāniskos 

skaitītājus mainīt uz cita tipa ievada 

skaitītājiem? 

1
3

▪ Tuvākajos 5 gados visneskaidrākie

plāni ir mazajām ūdenssaimniecībām

(līdz 2000 klientu). 40% no tām nezina,

vai mainīs mehāniskos mājas ievada

skaitītājus pret cita tipa

komercuzskaites mēraparātiem, bet 33%

atzīst, ka nemainīs.

▪ No lielajiem pakalpojuma sniedzējiem,

vairāk kā puse – 54% mehāniskos

skaitītājus plāno mainīt, bet nemainīs

vai nezina 23%.
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Ko nepieciešamas noteikt 

normatīvajos aktos / ko būtu gatavi 

darīt šāda regulējuma ietvaros?

• Tie ūdenssaimniecības

pakalpojumu sniedzēji,

kas piekrita jauna

regulējuma

nepieciešamībai,

galvenokārt sagaidītu

prasību lietot augstākas

precizitātes skaitītājus.

• To atbalstītu 33%

respondentu, t.sk.

augstākas precizitātes

skaitītāju lietošanu arī

dzīvokļos. Ir svarīgi, ka

visi sistēmā esošie

skaitītāji ir ar vienādu

precizitātes līmeni.



Galvenie secinājumi 
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• Komercuzskaites mēraparātu (ne)precizitāti, kā būtisku vai ļoti būtisku

problēmu uzlūko 34% jeb katra trešā pašvaldība Latvijā, tomēr lielākajai

daļai šī problēma neliekas būtiska (61%).

• 46% ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju (23 no 50

uzņēmumiem) mēraparātu precizitātes problēmas apstiprina,

vienlaikus 48% norādījuši, ka problēma nav tik aktuāla.

• Būtiskākie cēloņi klientu neapmierinātībai, pēc ūdenssaimniecību

pakalpojumu sniedzēju domām, ir rēķinu apmaksa un augošie tarifi, kā arī

ūdens kvalitāte. Klientiem Pakalpojumu sniedzēju ieskatā ūdens patēriņa

starpība ir līdzvērtīga problēma remontdarbu un avāriju radītajām

neērtībām.
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• 56% ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji ir konstatējuši

komercuzskaites mēraparātu neprecīzus rādījumus mehāniska

piesārņojuma dēļ. To vidū izteikti biežāk ir lielie pakalpojumu sniedzēji

(73%), kā arī tie, kas saņem vairāk sūdzību par nesamērīgu ūdens

patēriņa starpību.

• Biežāk mehāniska piesārņojuma problēmas ir konstatējuši uzņēmumi,

kas paši ir pētījuši un analizējuši mēraparātu precizitāti ietekmējošos

faktorus (72%) un kam ir pieredze ar dažāda tipa skaitītājiem.

• Tie ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji, kas paši ir pētījuši

mēraparātu precizitāti ietekmējošos faktorus, secinājuši, ka

visbiežāk neprecizitātes problēmas ir saistītas ar caurplūdes

skaitītāju specifiku un metodoloģiski nepareiziem mērījumiem -

uzskaiti dzīvokļos un mājas ievados veic skaitītāji, kuriem ir atšķirīgas

precizitātes klases, vai arī skaitītāji (dzīvokļos) uzstādīti prasībām

neatbilstoši. 17



• Saskaroties ar mēraparātu neprecīziem rādījumiem, visbiežāk (90%) pakalpojumu

sniedzēji veic ārpuskārtas verifikāciju.

• 74% ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju plaši lieto filtrus pirms klientiem

uzstādītajiem mehāniskajiem komercuzskaites mēraparātiem. Tai skaitā 46% filtrus ir

izvietojušu visos, bet 28% - lielākajā daļā māju ievada mezglu.

• Ja būtu obligāta prasība uzstādīt filtrus pirms mehāniskajiem mājas ievada skaitītājiem,

46% pētījuma dalībnieku uzskata, ka nebūtu nekādu tehnisku ierobežojumu to izdarīt, bet

32% atzīst, ka grūti pateikt, cik % māju tos nebūtu iespējams uzstādīt tehnisku iemeslu dēļ.

• Caurplūdes, jeb mehāniskie komercuzskaites mēraparāti ir visplašāk izmantotie

mēraparāti ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju vidū (94%). Pusei

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju ir pieredze arī ar ultraskaņas mēraparātiem,

bet 28% paralēli ir pieredze arī ar elektromagnētiskajiem mēraparātiem.

• 39% Latvijas ūdenssaimniecību pakalpojumu sniedzēju plāno tuvāko 5 gadu laikā mainīt

caurplūdes komercuzskaites mēraparātus pret cita tipa skaitītājiem, bet 1/3 daļai nav

skaidru plānu par mēraparātu maiņu.
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• Kopumā 48% Latvijas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju
atbalsta ideju, ka būtu nepieciešams ar normatīvajiem aktiem noteikt
prasības, lai mazinātu komercuzskaites mēraparātu precizitātes
problēmas. Ideju neatbalsta 34%.

• Visvairāk normatīvo regulējumu atbalsta tie, kas tuvākajos 5 gados konkrētajā
apdzīvotajā vietā plāno mehāniskos/caurplūdes mājas ievada skaitītājus aizstāt
ar cita tipa skaitītājiem un kuri komercuzskaites mēraparātu neprecizitātes
atzīst par ļoti būtisku vai būtiska problēmu.

• Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji, kas piekrīt jauna normatīvo
aktu regulējuma nepieciešamībai, visbiežāk sagaidītu prasību lietot
augstākas precizitātes skaitītājus t.sk. dzīvokļos.

• Pašvaldību vidū viedoklis dalās. Kopumā 43% pašvaldību atbalstītu jaunu
regulējumu, bet 41% uzskata, ka nav nepieciešams ar normatīvajiem
aktiem kontrolēt dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mēraparātu lietošanu
un uzraudzību.
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Paldies!
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