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Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu publiskās apspriešanas rezultātā iesniegtajiem 

priekšlikumiem un iebildumiem 

 

 Atbildot uz saņemto lietotāju priekšlikumu un jautājumu apkopojumu no 

Brīvzemnieku pagasta pārvaldes 08.03.2016. ar nr. BriPP/3-6-3/16/22: 

1) Par ūdensvada tīklā padoto ūdens daudzumu pēc 2014 un 2015. gada ūdens bilancēm 

un tarifu aprēķinā iekļauto ūdens daudzumu atšķirību.  SIA “Alojas Novada 

Saimniekserviss” ir secinājis, ka apkopojumā norādītais patēriņa daudzums atbilst 

teorētiski noteiktajai ūdens patēriņa normai uz 1 cilvēku, kas ir 6,7 m3 un 3 reizes 

pārsniedz faktisko vidējo 1 iedzīvotāja ūdens patēriņu, kas pie optimistiskākās 

prognozes ir 2,2 m3 uz 1 lietotāju. Tā kā SPRK tarifu aprēķina metodoloģija nosaka, 

ka pakalpojuma sniedzējs ņem vērā ūdens patēriņa faktu iepriekšējā gadā pēc ūdens 

bilances un prognozējamo patēriņu nākamajā periodā, tad SIA “Alojas Novada 

saimniekserviss” nākamā perioda patēriņu pēc skaitītāju uzlikšanas un tarifu 

paaugstināšanas prognozē ūdens patēriņu Puikules ciemā un Ozolmuižas ciemā 

atbilstošu vidējam ūdens patēriņam novadā uz 1 lietotāju. 

2) SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” ir ņēmis vērā B kategorijas piesārņojošās 

darbības atļaujās noteiktos notekūdeņu daudzumus. 

3) Ūdenssaimniecības piederības robežu noteikšana ir darbs, kas prasa vairāk laika, nekā 

tas noteikts tarifu apspriešanas projektam, gan projektu izskatīšanai, gan Civillikuma 

Trešās nodaļas pantu piemērošanas gadījumu izskatīšanā, un ar cik piederības robežu 

noteikšana ir paredzama pie ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, bet nav tieši 

attiecināma uz tarifu aprēķiniem, lūgums šo ierosinājumu attiecināt uz Alojas novada 

domes izstrādes procesā esošo saistošajiem noteikumiem “Par ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Alojas novadā”  

4) Ekspluatāciju izmaksu sadalījums pa posteņiem katrā ūdenssaimniecības vietā ir 

plānots pēc esošo izmaksu aprēķina visās pozīcijās, papildus rēķinot izmaksas par 

ūdensvadu dezinfekciju un attīrīšanu tajās vietās, kur lietotāji sūdzas par ūdens 

kvalitāti, tādejādi vērā ņemta ne tikai ražība, bet arī kvalitāte un tās uzlabošanas 

izmaksas. 



5) Ar dzeramā ūdens aktuālajiem testēšanas pārskatiem lietotāji varēs iepazīties mūsu 

mājas lapā http://ansaimniekserviss.mozello.com sadaļā ūdenssaimniecība. 

 

 

Saņemtā vēstule no dzīvokļu biedrības “Teikas” valdes locekles Renātes Gruntes: 

 

Labdien, 

Paldies par sapulci! Ņemot vērā tās kontekstu, sanāca salīdzinoši konstruktīva saruna.  

Nosūtu šo vēstuli mūsu mājas "Teikas" iedzīvotāju vārdā: 

 

Mēs apzināmies, ka par ūdeni nāktos maksāt dārgāk, bet tomēr palika šaubu moments par 

aprēķinu patiesumu, respektīvi - zudumiem. Piekrītam Šķestera kungam, kurš izteicās, ka 

sākotnēji - pirms cenas celšanas - vajadzētu tikt skaidrībā ar to, kur paliek saražotais ūdens, 

un no kā samaksa netiek iekasēta vai netiek parādīta aprēķinos.  

Tāpat apskatījām tuvāko komunālservisu izcenojumus blakus reģionos, kas ir mazāki, 

piemēram Limbažu komunālserviss Katvaru pagastā (Pociemā) iekasē 2.89 EUR (iesk.PVN), 

t.i. 1.01 + 21% par ūdeni un 1.68+21% par kanalizāciju. Mēs būtu ar mieru maksāt līdzīgi 

(2.89 EUR iesk. PVN), bet ne piedāvātos 3.21 EUR par kubu (ieskaitot PVN), kas šobrīd 

sanāk viens no dārgākajiem reģiona izcenojumiem. Pašvaldības uzņēmumam, protams, ir 

jāstrādā ar peļņu, bet vienlaicīgi arī sava novada iedzīvotāju interesēs. Alojas novads ir viens 

no tiem novadiem, kurā intensīvi samazinās apdzīvotība, varbūt nevajadzētu to veicināt ar 

pārsteidzīgu cenu celšanu? Jau šobrīd apkures nodrošināšana laukos izmaksā dārgāk nekā 

vidēji pilsētā, tāpēc lūdzam izskatīt iespēju nodrošināt adekvātu cenu par ūdens un 

kanalizācijas pakalpojumiem. 

Atbilde : 

Paldies Jums, Renāte, par apkopojumu! 

Esam tikušies arī ar Šķestera k–gu un ierosinājums par zudumiem ir ņemts vērā.  

Šobrīd veicam aprēķinus, ņemot vērā mums pieejamos datus no 2015.gada augusta.  

Pēc SPRK metodoloģijas, periods ir par īsu, lai veiktu precīzus aprēķinus, taču, ja piekrītam, 

ka tarifu ir iespējams pārskatīt pēc gada (ātrāk to nedrīkst), tad varbūtību robežās ir iespējams 

veikt aprēķinus arī no pusgada perioda (mums nav pieejami precīzie dati par vasaru – varam 

tikai izdarīt pieņēmumus). 

Par peļņu runājot – tās te nav un tik drīz nebūs 

 

Līdzko būsim pārbaudījuši vēl 3 reizes aprēķinus, dosim publiskai apskatei un vērtēšanai.  

 

Vēstule no Puikules cienata iedzīvotāja Ilvars Rebainis: 

February 25, 2016 10:04 PM 

Sveicināti! Biju iedzīvotāju sapulcē par jaunajiem ūdenssaimniecības tarifiem. Noklausījos 

Jūsu argumentus kāpēc tas ir jādara, es piekrītu smieklīgi maza ir tā summa, ko maksāju par 

ūdeni un kanalizāciju, bet kāpēc tarifs jāceļ 4reizes!!!!! 

Šajā gadījumā iet runa par Puikuli. No iedzīvotājiem iekasējiet 530 euro, bet elektrībai aiziet 

770 euro. Sapulcē teicāt ka elektrība sastāda 80%no visiem izdevumiem, tad pārējie 

izdevumi ir aptuveni 192 euro, kas kopā sastāda 962 euro un vēl pieskaitām 3%,lai būtu 

rentabli tas ir 28 euro, summa kopā sastāda 990 euro. Tā ir tīrā matemātika, ja tarifus 

http://ansaimniekserviss.mozello.com/


palielināsiet 2reizes tad no iedzīvotājiem iekasēsiet 1060 euro. Vai ar to nepietiek, kāpēc 

gribat plēst deviņas ādas!!!!!!!! 

Atbilde: 

Friday, February 26, 2016 8:57 AM 

Labdien! 

Paldies par jautājumu! 

Lai būtu pilnīga skaidrība par aprēķiniem un deviņām ādām, nosūtu SPRK aprēķinu 

metodoloģiju, pie kuras jāpieturas visiem komersantiem. 

Kā jau minēju, nepietiek ar izdevumu ieņēmumu pozīciju, bet tarifos ir jāierēķina arī 

pamatlīdzekļu amotizācija. Ja jums ir ideja, kuru pozīciju varam nemaksāt piegādātājiem vai 

nerēķināt, apejot likumdošanu, dodiet ziņu. 

Friday, February 26, 2016 7:36 PM 
 

Ūdens tarifam kopa ar kanalizāciju vajadzētu būt 2.16 euro bez pvn. Sakārtojiet sistēmu, 

salieciet visur skaitītājus apziniet ūdens zudumus un tad celiet tarifus!!!! 

 

Sakarā ar šo iebildumu SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” vēlas vērst uzmanību, ka 

ūdenssaimniecību nav iespējams pilnīgi sakārtot dažu mēnešu laikā un sakārtošanas darbs ir 

nepārtraukts process, par kuru nesakārtotību daļēja atbildība ir jāuzņemas iepriekšējam 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, šajā gadījumā Brīvzemnieku pagasta pārvaldei. 

Lai apzinātu ūdens zudumus, jānodrošina pilnīga patērētā ūdens uzskaite. 

Pašreiz ūdens uzskaites mēriekārtas ir izstādītas gandrīz visos daudzdzīvokļu māju ievados 

un līdz jauno tarifu stāšanās spēkā tiks uzstādīts arī atlikušais ūdens skaitītājs. Iedzīvotāju 

iespēju robežās tiek nomainīti un no jauna uzstādīti ūdensskaitītāji dzīvokļos. Šis process 

iesākts jau pārņemot ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu no 2015. gada augusta 

mēneša un turpinās arī šobrīd. 

 

Jautājums no Ineses Veinbergas: 

Kādēļ tik lielas izmaksas Ungurpils kanalizācijai? Kādas attīrīšanas iekārtas tur uzstādītas? 

Kādas izmaksas bija iepriekšējos gadus? 

 

Atbildes: 
Thursday, February 4, 2016 9:30 AM 

Labdien,  

Nosūtu tarifu aprēķinu Ungurpilij, kur vislielākās izmaksas ir elektrībai. 

 
Tuesday, February 16, 2016 1:23 PM 

Labdien! 

Uzstādītās NAI ir EKO-BIO 100-62,5+/96, kur pasē orientējošā vienlaicīgā jauda ir 5,25 kW, 

tātad pie optimāla režīma jāpatērē 45 000 kW gadā  pēdējos 3 gadus Ungurpils Nai patērē ap 

38 590 +/- 20 kw   

 
Wednesday, February 17, 2016 4:38 PM 

Izmaksas Ungurpils kanalizācija 12-14 gads 



 

Pielikumā: 

Ozolmuižas ciema tarifu pārrēķins 

Ungurpils kanalizācijas izmaksu aprēķins 2012. -2014. gadam 

 

 

 

SIA Alojas Novada Saimniekserviss 

Valdes locekle        Ineta Matvejeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



1.pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

12.05.2010. lēmumam Nr.1/8

(Pielikums SPRK padomes 12.05.2011. lēmuma Nr.1/2 redakcijā)

Komersanta nosaukums

Vienotais reģistrācijas numurs

Ozolmuiža

Ūdens bilance

Ūdens bilances aprēķins  m
3 iepriekšējā gada 

faktiskie 

rādītāji

kārtējā gada 

prognoze

Vidējais

1. Iegūtā ūdens daudzums 9,151.00 9,363.00 9,257.00

tai skaitā x x x

1.1.
Ūdens patēriņš tehnoloģiskām 

vajadzībām 
0 974 487.00

1.2.
Ūdensvada tīklā padotais ūdens 

daudzums
9,151.00 8,389.00 8,770.00

tai skaitā x x x

1.2.1. Lietotājiem padotais ūdens daudzums  ( 

plānotais pēc skaitītāju uzstādīšanas)

8,661.00 6,519.00 7,590.00

1.2.2. Ūdens zudumi 490.00 1,870.00 1,180.00

Informācija par notekūdeņu daudzumu

Attīrīto notekūdeņu daudzuma 

aprēķins  m
3

iepriekšējā gada 

faktiskie 

rādītāji

kārtējā gada 

prognoze

Vidējais

2. Kopējo attīrīto notekūdeņu apjoms 8,661.00 7,963.00 8,312.00

tai skaitā x x x

2.1. Savākto notekūdeņu daudzums 7,622.00 7,007.00 7,314.50

2.2. Pārējo attīrīto notekūdeņu daudzums 1,039.00 956.00 997.50

Pielikumā

iepriekšējā gada apjomu dokumentāls pamatojums

apjomu prognozes pamatojums

Datums ___.___._____.

Persona,

kas tiesīga pārstāvēt Komersantu _____________________________________

paraksts un tā atšifrējums

SIA " Alojas Novada saimniekserviss'

LV44103091517



Komersanta nosaukums Alojas Novada Saimniekserviss

Vienotais reģistrācijas numurs LV 44103091517

Posteņi 

1.

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības 

norakstījums

1.1. Pamatlīdzekļu nolietojums

1.1.1. t.sk. ēkas, būves

1.1.2. iekārtas, mehānismi

1.1.3. pārējie

1.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

Ekspluatācijas izmaksas

2. Personāla izmaksas

2.1. Darba samaksa

2.2.  Soc. apdroš.izmaksas

3. Remontu izmaksas

4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

4.1.
Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai Komersants iepērk 

ūdeni no cita komersanta tīkla

4.2.
Attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja Komersants novada savāktos 

notekūdeņus cita komersanta tīklā

4.3. Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur

4.4. Materiālu izmaksas  

4.5. Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas

4.6. Apsardzes izdevumi

4.7. Transporta uzturēšanas izdevumi

4.8. Komunālie pakalpojumi, nomas izdevumi

4.9. Apdrošināšanas izmaksas

4.10. Sakaru izdevumi

4.11. Kancelejas preces

4.12. Personāla apmācības

4.13. Juridiskie pakalpojumi

4.14. Vides stāvokļa kontroles izdevumi

4.15. Dienesta komandējumi

4.16. Pārējie izdevumi ( dezinfekcija)

4.17. Citi būtiski izdevumi pa posteņiem

4.18. Ar pakalpojumu lietotāju apkalpošanu saistītie izdevumi

4.19. Nodevas

5. Ūdens zudumu izmaksas

6. Nodokļi

7. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa 

Izmaksas kopā EUR

8. Rentabilitāte

Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti) EUR

9.1. Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums m
3

9.2. Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums m
3

9.3. Savākto notekūdeņu daudzums  m
3

9.4. Kopējo attīrīto notekūdeņu daudzums  m
3

EUR/m
3

EUR/m
3

Datums ___.___._____.

Persona,

kas tiesīga pārstāvēt Komersantu _____________________________________

paraksts un tā atšifrējums

*) atkarībā no tarifa projekta 

aprēķināšanas veida, notekūdeņu 

0.78 1.23

Tarifs

2.01

Ūdensapgādes Kanalizācijas 

622.00 703.00

1,228.73 1,835.06

Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projekta aprēķins- Ozolmuiža

3%

622.00

622.00

703.00

703.00

994.20

234.53

1,484.80

350.26

0.00

x

x

0.00

555.00 555.00

60.00

0.00

5.14

30.00

495.22

555.00

1465.03

486.60

30.00

86.12

60.00

0.00

5.14

30.00

477.99

555.00

3815.51

0.00

30.00

611.00

x

x

11

x x

ūdens

ražošana un 

notekūdeņu

savākšana un 

x

x

128.11 50.31

5,747.95 8,729.01

7314.50

8312.00

4,997.84 7,975.70

3,214.11 5,585.64

5,920.39 8,990.88

8770.00

7590.00



Ūdens bilance " Ozolmuiža" no 2015.gada 1.augusts

01.08.2015 01.09.2015 01.10.2015

ŪSS iegūtais 14,588 15,650 16,461

ŪSS padotais 14,345 15,413 16,236

Patēriņš 1068 823 1,319

patēriņš

augusts septembris

Ozolmuižas pamatskola 6 27

Sadzīves korpuss ( BSAC " Zīles" ieejošais) 648 386

BSAC " Zīles " izejošais 41 24

360 362

Pludmales 40 34

Teikas 56 48

Priedes 151 117

Šalkas 258 241

Ciprese veikals 1 1

Skudriņas 16 16

Arodskola 0 0



no 01.08.2015

Ūdens bilance " Ozolmuiža" no 2015.gada 1.augusts 31.12.2015

01.11.2015 01.12.2015 01.01.2015 01.02.201501.03.2015 5.mēnešos

17,655 18,388 19,011 19,653 20,253 4,423

17,555 18,288 18,955 19,614 20,666 4,610

733 667 659 1052

oktobris novembris decembris janvāris februāris

25 40 52 150

1305 299 194 2832

31 14 21 131

360 285 173 1540

35 32 31 172

44 45 48 241

121 120 111 620

196 139 143 977

0 1 1 4

16 16 16 80

0 0 0 0

3784



Gadā

10,615

11,064

9081.6



Izmaksas notekūdeņu attīrīšanai Ungurpilī 2012-2014.gadi

Izmaksas Izmaksas

Ūdenssaimniecība 2012 gads EUR 2013 gads EUR

Elektroenerģija 4,416.71 4,754.75

Materiālās izmaksas 140.95 223.6

Remonta pakalpojumi

Notekūdeņu analīzes 244.78 244.78

Pārējās saimnieciskās darb.izmaksas 28.46

Darba alga 314.07 234.49

Sociālā nodokļa maksājumi 75.1 55.9

Dabas resursu nodoklis 26.04 51.62

Amortizācija   

Amortizācija* 1,342.00 1,342.00

Izmaksas Kopā: 6,559.65 6,935.60

Ja pamatlīdzeklis iegādāts izmantojot  Eiropas Savienības atbalstu , tad uz tarifiem  attiecināmo nolietojumu

Amortizācija* samazina par tādu vērtības apmēru, kas norādīts bilances postenī " Nākamo periodu ieņēmumi"( metodikaas 32.punkts)

Sagatavoja:                                       J.Mažeika



Izmaksas

2014 gads EUR

4,846.78

389.35

335.43

348.64

8.3

714.23

161.9

34.25

 

1,342.00

8,180.83

Ja pamatlīdzeklis iegādāts izmantojot  Eiropas Savienības atbalstu , tad uz tarifiem  attiecināmo nolietojumu

samazina par tādu vērtības apmēru, kas norādīts bilances postenī " Nākamo periodu ieņēmumi"( metodikaas 32.punkts)metodikas 32.punkts



Ja pamatlīdzeklis iegādāts izmantojot  Eiropas Savienības atbalstu , tad uz tarifiem  attiecināmo nolietojumu


