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1. Tarifa aprēķināšanas vispārīgie noteikumi
1.Tarifu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem aprēķina, pamatojoties uz
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra padomes lēmumā
Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” noteiktajiem
pamatprincipiem.
2.Pakalpojuma sniedzēji aprēķina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus,
apvienojot:
- ūdens ražošanas un piegādes izmaksas;
- notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas.
3.Tarifs ietver samaksu par:
3.1.ūdensapgādes pakalpojumiem - par viena kubikmetra ūdens ieguvi, uzkrāšanu,
sagatavošanu lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā un padevi līdz pakalpojumu
saņēmējam (ūdens padeve līdz ūdens skaitītājam (ievadam) lietotāja ēkā vai būvē);
3.2.kanalizācijas pakalpojumiem - par viena kubikmetra notekūdeņu savākšanu,
novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu
līdz iztekai ūdenstilpnē.
4. Pakalpojuma sniedzēji aprēķina atšķirīgus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus
ūdensvada tīkliem un kanalizācijas tīkliem šādās Līvānu novada apdzīvotās vietās:
4.1. Rožupes pagasts - Rožupes ciems;
4.2., Turku pagasts - Jaunsilavu un Turku ciemi;
4.3. Rudzātu pagasts - Rudzātu ciems;
4.5. Sutru pagasts - Sutru ciems;
4.6. Jersikas pagasts - Upenieku ciems.
2. Tarifā iekļaujamās izmaksas
5. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu veido izmaksas, kas saistītas ar ūdens saražošanu
un tā piegādi lietotājiem. Kanalizācijas pakalpojumu tarifu veido izmaksas, kas saistītas
ar notekūdeņu savākšanu un to attīrīšanu. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
veidojošo izmaksu galvenie posteņi pa izmaksu grupām ir šādi:

5.1. Ar pakalpojuma sniegšanu saistīto pamatlīdzekļu nolietojums:
5.1.1. pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības nolietojums, kuri
nav radušies ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviešanas gaitā – aprēķina saskaņā
ar Līvānu novada pašvaldības Grāmatvedības politiku;
5.1.2. pamatlīdzekļiem, kas finansēti izmantojot Eiropas Savienības finanšu līdzekļus,
pamatlīdzekļu nolietojumu tarifā neiekļauj,
5.2. Ekspluatācijas izmaksas:
5.2.1. Darba samaksa un VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)
darbiniekiem, kas tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, pamatlīdzekļu tehnisko
apkopi un remontu, pēc komunālo saimniecību darbinieku procentuālās noslodzes
ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā no kopējo amata pienākumu apjoma ;
5.2.2. Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas;
5.2.3. Dzeramā ūdens profilaktiskā attīrīšana, ūdens torņu dezinfekcija, atdzelžošanas
stacijas apkope;
5.2.4. Analīzes (notekūdeņu izmeklēšana, dzeramā ūdens ķīmiskās un mikrobioloģiskās
analīzes);
5.2.5. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (sakaru izdevumi, maksa par ūdens
novadīšanu, maksa par elektroenerģiju, degvielas izmaksas, inventārs,
saimniecības preces);
5.2.6. Citas mainīgās un fiksētās izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu
pakalpojumu sniegšanu, un nav iekļautas citās izmaksu pozīcijās.
5.3. Dabas resursu nodoklis par iegūto ūdeni un novadītajiem notekūdeņiem,
5.4. Ilgtermiņa kredīta (5 gadi un ilgāk) procentu maksājumus, ja ilgtermiņa kredīts
izmantots ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu izveidei.
6. Aprēķinos iekļauj izmaksas, kas tieši attiecas uz ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu un ir pamatotas.
7. Tarifā iekļauj ilgtermiņa aizdevuma (5 gadi un ilgāk) pamatsummas atmaksu, ja
ilgtermiņa aizņēmums izmantots jaunu pamatlīdzekļu izveidošanai un iegādei
ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai un tarifa projektā netiek iekļauts iegādāto
pamatlīdzekļu nolietojums visā pamatlīdzekļu lietošanas laikā.
8.Remontdarbu, instrumentu, inventāra, autotransporta uzturēšanas u.c attiecināmos
izdevumus sadala proporcionāli komunālo saimniecību daļu darbinieku darba laika
patēriņam, kas saistīts ar ūdenssaimniecības darbības nodrošināšanu pret kopējo viņu
darba laika patēriņu.
9. Tarifu aprēķina, balstoties uz izmaksām viena pilna gada laikā.
10. Tarifa aprēķināšanai izmanto Līvānu novada pašvaldības grāmatvedības
datorprogrammā („HORIZON”) uzskaitītos tikai ar ūdenssaimniecības pakalpojumu
saistītos izdevumus un budžetā prognozētos ar pakalpojumu sniegšanu saistītos
izdevumus.
11. Tarifā neiekļauj tās izmaksas, kas saistītas ar atsevišķu lietus ūdeņu savākšanai
paredzēto tīklu uzturēšanu.
12. Tarifu nemaina biežāk kā 1 reizi gadā – to pārskata, ja vairāk kā par 10 % mainās
spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma
rādītāji vai vairāk kā par 10 % mainās spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas.
3. Aprēķinā iekļautais ūdens un notekūdeņu daudzums
13.Tarifa aprēķināšanai izmanto šādus ūdens un notekūdeņu daudzumus, kurus nosaka,
pamatojoties uz iepriekšējā gada faktiskajiem rādītājiem un kārtējā gada prognozi:
lietotājiem
piegādātā
ūdens
daudzumus;
- savākto notekūdeņu daudzumus.
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14. Datus par lietotājiem piegādātā ūdens daudzumu un savākto notekūdeņu daudzumu
iegūst no skaitītāju nolasījumiem, ko grāmatvedībā iesniedz pagastu pārvalžu vadītāji.
4. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšana
15.Ūdensapgādes pakalpojuma tarifu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
ŪA = ŪI / ŪQ, kur
ŪA – ūdensapgādes pakalpojuma tarifs (EUR/m3);
ŪI – ūdens ražošanas un piegādes pilnās izmaksas (EUR);
ŪQ – lietotājiem piegādātais ūdens daudzums (m3).
16.Kanalizācijas pakalpojuma tarifu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
KP = KI / KQ, kur
KP – kanalizācijas pakalpojuma tarifs (EUR/ m3);
KI – notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojuma tarifā iekļaujamās pilnās
izmaksas (EUR);
KQ – savāktais notekūdeņu daudzums (m3).

5. Noslēguma jautājumi
17. Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, kas apstiprināti pirms šo
noteikumu spēkā stāšanās, ir jāpārskata un jāveic izcenojuma aprēķināšana atbilstīgi
šiem noteikumiem līdz 2022.gada 1.aprīlim.

Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece
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