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Par Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas pilnveidi 

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (turpmāk – biedrība) un tās 
biedri, ilgtermiņā līdzdarbojoties ūdenssaimniecības nozares attīstības un politikas plānošanā, 

vairākkārtīgi ir konstatējuši problēmjautājumus, kas liedz nozarei plānot un īstenot ilgtspējīgu nozares un 

atsevišķu ūdenssaimniecību attīstību. Attīstības iespējas ir tieši saistītas ar nozarē pieejamo finansējumu, 

kas, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) sniegtajai 
informācijai, ilgtermiņā ir saistāms tikai un vienīgi ar ieņēmumiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanu, kas, savukārt, ir tieši atkarīgi no “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodikas” (turpmāk – Metodika).  

Jau šobrīd ūdenssaimniecības nozarē ir milzīgs finanšu kapacitātes iztrūkums. Atbilstoši VARAM 

izstrādātajam Notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plānam 2021.-2027.gadam, kur aplēstais 

aglomerāciju ūdenssaimniecību notekūdeņu apsaimniekošanas nodrošināšanai nepieciešamais investīciju 
apjoms ir 518 559 279,00 EUR, un Ūdensapgādes investīciju plānam 2021.-2027.gadam, kur aplēstais 

aglomerāciju ūdenssaimniecību ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamais investīciju 

apjoms ir 350 662 145,00 EUR, kopējais, ilgtspējīgai ūdenssaimniecības uzņēmumu darbībai 

nepieciešamais investīciju apjoms ir 869 221 424,00 EUR. Šobrīd valsts politikas un finanšu instrumentos 
paredzētais investīciju apjoms ir 59 160 000,00 EUR, kas ir aptuveni 7 % no faktiski nepieciešamā apjoma. 

Kā arī paredzēto finanšu instrumentu apguvei pašvaldībām vai tās kapitālsabiedrībām ir jānodrošina 

atbilstošs līdzfinansējums. Turklāt attiecīgajos plānošanas dokumentos ir ņemtas vērā tikai 
ūdenssaimniecības, kuras apkalpo vairāk par 2000 CE, kas nozīmē, ka investīcijas mazajās 

ūdenssaimniecībās šajos aprēķinos nav iekļautas.  

Turklāt, ir paredzamas būtiskas izmaksas ūdenssaimniecībās, kas saistītas ar Eiropas Savienības 

(turpmāk – ES) ūdenssaimniecības nozari saistītu prasību potenciālajām izmaiņām un to transponēšanu 

Latvijas likumdošanā, piemēram: 

1) Direktīva ES 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti (pieņemta 2020.gada 16.decembrī), kas 

nosaka: 
a. jaunas un striktākas prasības dzeramā ūdens sagatavošanā un kvalitātē, līdz ar to būs 

nepieciešams izbūvēt vai pilnveidot dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, it sevišķi 

mazajās pašvaldībās, kur šobrīd ir piemērotas īpašas un zemākas normas. Papildu 
izmaksas prognozējamas gan kapitālizmaksu, gan apsaimniekošanas izmaksu pozīcijās; 

b. jaunas prasības par sabiedrības informēšanu, kuru īstenošanai būs jāpiesaista papildu 

personāls; 

c. jaunas prasības ūdensapgādes cauruļvadu materiāliem un to kvalitātei, līdz ar to būs 
nepieciešams veikt daļēju jau esošo ūdensapgādes cauruļvadu nomaiņu; 

2) Direktīva 91/271 par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (pārskatīšanas procesā), kura nosaka: 

a. jaunas un striktākas notekūdeņu attīrīšanas prasības, līdz ar to būs pilnībā vai daļēji 
jāpārbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, lai nodrošinātu gan slāpekļa, gan fosfora 
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savienojumu attīrīšanu, gan prioritāro un bīstamo vielu attīrīšanu. Papildu izmaksas 

prognozējamas gan kapitālizmaksu, gan apsaimniekošanas izmaksu pozīcijās; 
b. jaunas prasības terciāro notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijām, kuras nosaka terciārās 

attīrīšanas ieviešanu notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijās, līdz ar to būs nepieciešams 

paplašināt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ieviešot jaunas un salīdzinoši finansiāli 
ietilpīgas tehnoloģijas. Papildu izmaksas prognozējamas gan kapitālizmaksu, gan 

apsaimniekošanas izmaksu pozīcijās; 

c. energoneitraliātes ieviešanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, līdz ar to notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu kompleksos būs jāparedz tehnoloģijas enerģijas atgūšanai no 
notekūdeņiem, kas ir finansiāli ļoti ietilpīgas. Papildu izmaksas prognozējamas gan 

kapitālizmaksu, gan apsaimniekošanas izmaksu pozīcijās; 

d. jaunas un pastiprinātas prasības centralizētu notekūdeņu sistēmu nodrošinājumam un 
pieslēgumu pieejamībai, līdz ar to būs jāizbūvē jauni cauruļvadu tīkli. Papildu izmaksas 

prognozējamas gan kapitālizmaksu, gan apsaimniekošanas izmaksu pozīcijās; 

3) Direktīva 2022/2555 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augstu kiberdrošības līmeni visā 
Eiropas savienībā (pieņemta 2022.gada 14.decembrī), kura nosaka: 

a. jaunas un pastiprinātas prasības ūdenssaimniecības kā kritiskās infrastruktūras nozarei 

kiberdrošības un tās noturības nodrošināšanai. Papildu izmaksas prognozējamas gan 

kapitālizmaksu, gan apsaimniekošanas izmaksu pozīcijās; 
4) Direktīva 2022/2557 par kritisko vienību noturību (pieņemta 2022.gada 14.decembrī), kura 

nosaka: 

a. ūdenssaimniecības nozares objektu iekļaušanu kritisko vienību sarakstā, līdz ar to jaunas 
prasības to darbības noturības un nepārtrauktības nodrošināšanā. Papildu izmaksas 

prognozējamas gan kapitālizmaksu, gan apsaimniekošanas izmaksu pozīcijās. 

Biedrības ieskatā ir nepieciešams pilnveidot gan jau šobrīd Metodikā esošo regulējumu un tarifā 

iekļaujamo izmaksu aprēķinu, gan jaunos tarifos iekļaujamās izmaksas un ar to saistītos regulējumus. Lai 
Metodikas grozījumi un papildinājumi būtu ieviešami un sasniegtu vēlamos rezultātus, to izstrādē ir 

nepieciešama cieša nozares, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un VARAM sadarbība, līdz 

ar to biedrība ierosina veikt Metodikas grozījumus un papildinājumus un sadarbībā ar tās biedriem ir 

izstrādājusi priekšlikumus: 

I Izmaiņas esošajā Metodikā: 

1) Pašnoteiktie tarifi 

Kredītiestāžu sniegtie kreditēšanas pakalpojumi šobrīd ir ar ļoti dinamiskām procentu likmēm, 

līdz ar to tarifos faktiski iekļautās procentu likmes ļoti bieži vairs nav saistītas ar reālajām likmēm, 

ko maksā ūdenssaimniecības. Līdzīgi arī citu ūdenssaimniecību saņemto pakalpojumu izmaksas 

ir ļoti mainīgas, līdz ar to apdraud uzņēmumu naudas plūsmas un norēķinu iespējas, pirms jaunu 
tarifu apstiprināšanas. Biedrība rosina paplašināt pašnoteiktajos tarifos iekļaujamo saņemto 

mainīgo pakalpojumu sarakstu ar: 

b.  kredītiestāžu procentu maksājumu izmaksām, kas saistītas ar mainīgām kredītprocentu 
likmēm; 

c. saņemto dabasgāzes pakalpojumu izmaksām, kas saistītas ar mainīgu dabasgāzes tarifu; 

d. saņemto siltumenerģijas pakalpojumu izmaksām, kas saistītas ar mainīgu siltumenerģijas 
tarifu; 

2) Energoefektivitātes izmaksas 

Ūdenssaimniecības iepriekšējos periodos ir panākušas nozīmīgu energoresursu patēriņa 

samazinājumu, tajā skaitā energoefektivitātes pasākumu rezultātā, kas lielākoties ir saistāms ar 
turpmākām ūdenssaimniecības investīcijām un darbības attīstību. 

Lai veicinātu komersantu energoefektivitātes pasākumus, biedrība sniedz priekšlikumus 

papildināt Metodikas 17.1 punktu, paredzot, ka komersantiem ir tiesības nesamazināt tarifa 
projektā iekļautās izmaksas par neparedzētiem ieņēmumiem, kas saistīti ar izmaiņām maksājumos 

par elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas un gāzes iegādi, ja maksājumu samazinājums ir 

izveidojies energoefektivitātes pasākumu rezultātā; 
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3) Kredītprocenti 

Atbilstoši ūdenssaimniecības nozares attīstības nostādnēm, lielākā daļa no izmaksām, kas 
saistāmas ar ūdenssaimniecību attīstību, ir sedzamas no samaksas par sniegtajiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Līdz ar to ūdenssaimniecības būs spiestas arvien vairāk 

līdzekļus aizņemties komerciestādēs, lai nodrošinātu īstermiņa un ilgtermiņa investīcijas. Lai 
veicinātu samērīgu un pilnīgu komerciestāžu noteikto kredītprocentu likmju atmaksu, biedrība 

sniedz priekšlikumu Metodikas 36.punkta izmaiņām, tajā attiecinot arī kredītprocentu 

maksājumus, kas saistīti ar pašu ūdenssaimniecību īstenotajiem investīciju objektiem; 

4) Šaubīgie debitori 

Metodikā nepieciešams precizēt tos gadījumus, kas atrunāti Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā 

attiecībā uz šaubīgo debitoru tvērumu, pretējā gadījumā metodikas 11.punkts un Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likums interpretējams - Komersants izmaksu neatgūstamo parādu norakstīšanai 
varētu attiecināt uz tarifu izmaksām tikai netiešo (ar pārvaldnieka starpniecību) norēķinu 

gadījumos. Likuma 14.panta (4.3) daļa nosaka, ka ja konstatēta dzīvojamās mājas īpašnieka 

maksātnespēja vai dzīvojamās mājas īpašnieks miris un ar obligāto izdevumu vai citu ar mājas 
pārvaldīšanu saistītu parādu piedziņa nav iespējama, un ja pārvaldnieks ir paziņojis par to 

pakalpojuma sniedzējam, pievienojot attiecīgo informāciju apliecinošus dokumentus, tad 

pakalpojuma sniedzējam ir pienākums samazināt tā uzskaitē esošo parādsaistību apmēru par 

neatgūstamā parāda summu (likuma 17.4 panta (6) daļa). Bet Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likums paredz arī tiešos norēķinus, kuros arī var tikt konstatēts, ka parādu piedziņa nav iespējama, 

jo parādniekam ir maksātnespēja, vai dzīvojamās mājas īpašnieks ir miris. Turklāt, nepieciešams 

precizēt, kurā no izmaksu pozīcijām šādus izdevumus ietvert un par kādu periodu. Pakalpojumu 
sniedzējiem parādnieki bez atgūšanas iespējām ir arī juridisko personu grupā – nedzīvojamās ēkās, 

kā arī privātmāju klienti. Nepieciešams paredzēt iespēju arī šādu neatgūstamo parādu izdevumu 

iekļaušanai tarifā; 

5) Virslimita piesārņojums 

Nepieciešams precizējums, kas nosaka vai Metodikas 13. punktā minētais attiecas arī uz 

gadījumiem, kad atbilstoši MK noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 57.punktam tiek aprēķināta kompensācija par pakalpojuma 
līguma noteikumu pārkāpšanu, vai tikai uz gadījumiem, kad līgumos ir pieļauta virslimita 

piesārņojumu pieņemšana atbilstoši noteikumu 6.punktam; 

6) Ienākuma nodoklis 

Spēkā esošais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums neparedz nodokli par gūtajiem ieņēmumiem, 

līdz ar to būtu jāmaina Metodikas 35.3 punkta formulējums pielāgojot to likumā paredzētajai ar 

nodokli apliekamajai bāzei – sadalītā peļņa vai nosacīti sadalītā peļņa (likuma 4.pants); 

7) Aizdevumu pamatsummu iekļaušana tarifos 

Metodikas 38.punkts nosaka, ja apstiprinātajā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifā iekļauta 

kredīta pamatsummas atmaksa, Komersantam ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms attiecīgā kredīta 

pamatsummas atmaksas beigām jāiesniedz Regulatorā jaunu tarifa projektu. 

Priekšlikums šeit paredzēt iespēju nesniegt jaunu tarifu projektu, ja komersants iesniedzot 

ikgadējo atskaiti (vai kā citādi) var pierādīt, ka kopējās tarifu projektā iekļaujamās izmaksas (tai 

skaitā, kredīta pamatsummas maksājumi) nav mainījušās vairāk par 10% salīdzinājumā ar spēkā 
esošajā tarifā iekļautajām kopējām izmaksām. Tas kopumā mazinātu slogu gan komersantiem, kas 

izmanto aizdevumu pamatsummu iekļaušanu tarifos, gan arī pašam regulatoram tos izvērtējot. Jo 

situācija var būt tāda, ka ir noslēgts jauns aizdevuma līgums, un pārējo izmaksu pieaugums 

kompensē tarifu projektā ietverto aizdevuma pamatsummas maksājumu; 
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II Priekšlikumi Metodikas pilnveidošanai: 

1) Nākotnes investīcijas 

Ūdenssaimniecības nozarē nenoliedzami nepieciešami papildu finanšu resursi, it īpaši jaunu 

investīcijas objektu īstenošanā un visu tajās esošo sistēmu, iekārtu un tīklu pilnvērtīgā 

ekspluatācijā un ilgtspējīgā uzturēšanā, līdz ar to biedrības ieskatā ir nepieciešams izskatīt iespējas 
Metodikā iekļaut un uz tarifiem attiecināt sekojošas investīciju iespējas: 

a. Eiropas savienības līdzfinansētu pamatlīdzekļu amortizācijas izmaksas pilnā apjomā, jo 

ūdenssaimniecību uzskaitē esošie aktīvi, kas tika finansēti Eiropas struktūrfondu projektu 

ietvaros ir nolietojušies un ūdenssaimniecībām nav pieejami līdzekļi to atjaunošanai; 
b. nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, jo pēc būtības tās jau ir teju pilnībā segtas un 

precīzi zināmas izmaksas, kas tieši saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu 

nodrošināšanu; 
c. plānotas nākotnes investīcijas ūdenssaimniecības sistēmu attīstībā, kas būtu pamatojamas 

ar uzņēmumu vai pašvaldības vidēja termiņa darbības stratēģiju un vidēja termiņa 

budžetu, lai būtu iespējams īstenot investīciju kreditēšanu, ko šobrīd, nezinot naudas 
līdzekļu atgriešanas iespējas, kredītiestādes veic arvien retāk un piesardzīgāk; 

d. ar kritiskās infrastruktūras darbības nepārtrauktību un noturību saistītu investīciju 

attiecināšana tarifa izmaksās, piemēram, ģeneratoru iegādi, degvielas rezervju iegāde (tiek 

periodiski norakstīta, jo zaudē savas īpašības), kiberdrošības pasākumu nodrošināšana, 
u.c. 

e. jaunu ar likumdošanas prasību izmaiņām saistītu investīciju, tajā skaitā pētniecības un 

attīstītības (Reserach and development), izmaksas, kas ir tieši saistītas ar uzņēmumu 
potenciāli izmantojamajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem vai esošo tehnoloģiju un 

sistēmu darbības pilnveidošanu un efektivitātes uzlabošanu. Šādas izmaksas ir kritiski 

svarīgas ikviena uzņēmuma ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai un stratēģisku lēmumu 

pieņemšanai, kas saistīti piemēram ar noplūžu meklēšanu, jaunu ūdens sagatavošanas 
tehnoloģiju ieviešanu, nelegālu ūdenssaimniecības pieslēgumu identificēšanu, u.c; 

2) Pamatlīdzekļu vērtība 

Ūdenssaimniecības infrastruktūra ir novecojusi, kā arī jāuzsver, ka liela daļa no ūdenssaimniecību 
aktīviem ir pilnībā nolietojusies, kā arī to amortizācijas periodi uzņēmumu vai pašvaldību 

grāmatvedībā mēdz būtiski atšķirties no Metodikā iekļautajiem periodiem un ar tiem saistītajiem 

pieņēmumiem. Biedrības ieskatā nepieciešams veikt izmaiņas, kas saistītas ar pamatlīdzekļu 
iekļaušanu un attiecināmību ūdenssaimniecības tarifos: 

a. liela daļa no ūdenssaimniecību aktīviem ir pilnībā nolietojusies jeb bilancē ir ar 0 (nulles) 

atlikušo vērtību, kas skaidri parāda situāciju, ka aktīvu vērtība ir nepamatoti zema un 

nenodrošina sabalansētu rentabilitāti aktīvu atjaunošanai un attīstībai. 
Ūdenssaimniecības nav veikušas aktīvu ar 0 (nulles) vērtību pārvērtēšanu. Ņemot vērā, ka 

dažādām regulētajām nozarēm situācija ar pamatlīdzekļu pārvērtēšanu ir atšķirīga un lai 

novērstu situāciju, ka tarifu apmērs ir tiešā veidā atkarīgs no perioda, kurā tika veikta 
aktīvu pārvērtēšana, Biedrība ierosina noteikt pārejas periodu un noteikt visiem 

komersantiem tiesības veikt aktīvu pārvērtēšanu. 

b. nepieciešams salāgot ūdenssaimniecību grāmatvedības pamatlīdzekļu nolietojuma 
uzskaites metodiku ar Metodikā iekļauto pamatlīdzekļu amortizācijas un nolietojuma 

uzskaites metodiku, ņemot vērā faktiski iespējamo iekārtu, materiālu un sistēmu darbības 

laiku. 

3) Terminētu tarifu piemērošana 

Lai īstenotu atbilstošas investīcijas, bet tajā pašā laikā nodrošinātu godīgu un samērīgu samaksu 

par sniegtajiem pakalpojumiem, ierosinām izskatīt iespēju piemērot terminētus 3-5 gadu tarifus. 

Tādējādi būtu iespējams gan plānot investīcijas, gan vienkāršoti pārskatīt to īstenošanu un 
nepieciešamības gadījumā koriģēt tarifus atbilstoši negūtajiem ieņēmumiem vai neparedzētajiem 

ieņēmumiem. 
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4) Inflācijas iekļaušana tarifos 

Lai nodrošinātu pēc iespējas godīgāku un samērīgāku samaksu par sniegtajiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem, vienlaikus nepārslogojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju ar 

regulāru un biežu tarifu pārskatīšanas nepieciešamību, biedrība ierosina Metodikā iekļaut Latvijas 

bankas noteiktās inflācijas likmes iekļaušanu tarifā. 

5) Tarifu aprēķinu un saskaņošanas automatizācija 

Biedrība vērš uzmanību, ka esošie ūdenssaimniecības tarifu izskatīšanas un apstiprināšanas laiki 

un dokumentu aprites veidi rada augstu gan ūdenssaimniecības, gan SPRK personāla noslodzi, 

līdz ar to biedrība iesaka pilnveidot SPRK rīcībā esošos digitālos rīkus, lai aktuālās informācijas 
par ūdenssaimniecību uz tarifiem attiecināmajiem izdevumiem sniegšana un tās secīga izskatīšana 

būtu pēc iespējas ātrāka. Tādējādi tiktu novērstas arī Metodikas interpretācijas iespējas, kas 

visbiežāk rada diskusijas un nepieciešamus precizējumus no abām procesā iesaistītajām pusēm. 

6) Ūdenssaimniecības nozares speciālistu nodrošinājums un izglītības iespēju nodrošināšana 

Šobrīd ūdenssaimniecības nozarē ir būtiskas problēmas ar tehniskā personāla piesaisti un 

nodrošināšanu ilgtermiņā, jo vidējais nozarē strādājošo vecums ir vairāk nekā 50 gadi, kā arī 
profesionālās un augstākās izglītības iestādēs sagatavoto jauno speciālistu skaits ir ļoti mazs (<5 

speciālistiem gadā). Turklāt, ir ļoti ierobežots tālākizglītības un mūžizglītības programmu 

piedāvājums ūdenssaimniecības nozares speciālistu zināšanu paaugstināšanai. Atsaucoties uz 

nozares diskusijām ar VARAM un Izglītības un zinātnes ministriju, nozarei pašai ir jāmeklē 
finansējums jaunu mācību programmu sagatavošanai un realizācijai. Nozares vienīgais ienākumu 

avots ir ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, līdz ar to rosinām izskatīt iespējas par jaunas 

izglītības komponentes iekļaušanu tarifā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepārtrauktu 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ilgtermiņā. 

Visi iepriekš minētie ierosinājumi attiecināmi uz visiem ūdenssaimniecības aprēķina modeļiem, tajā 

skaitā kapitāla atdeves. Biedrība atbalsta SIA “Rīgas ūdens” šī gada 3.februāra vēstulē sniegtos 

ierosinājumus un priekšlikumus. 

Biedrības ieskatā ūdenssaimniecības tarifiem ir jābūt nozares attīstībā un ilgtspējā vērstiem, jo 

ūdenssaimniecības nozare ir pamatā ikvienai ekonomikas nozarei, līdz ar to katrs ūdenssaimniecības 

nozarē novirzītais eiro rada iespēju nodrošināt jaunus pakalpojumus un sabiedrības drošību. Biedrības un 
nozares interesēs ir nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvāku, bet tajā pašā laikā pieejamu ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu, kas atbilstoši šī brīža Metodikai nav iespējams. 

Biedrība pauž gatavību turpināt diskusijas par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodikas pilnveidošanu, nepieciešamības gadījumā tiekoties arī klātienē. 

 

Ar cieņu, 

Izpilddirektors                                S.Dejus 
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