
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

08.09.2022.                           Nr.523 
 

Par Cēsu novada domes 2022. gada 8. septembra noteikumu Nr.69 “Ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Cēsu novada apvienību pārvaldēs" apstiprināšanu 

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 

 Cēsu novada dome izskata jautājumu par vienotu Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
tarifu aprēķināšanas metodiku Cēsu novada apvienību pārvaldēs. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1.punkts paredz, ka viena no pašvaldības autonomajām 
funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) 
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta 1.punktu, 41. panta pirmās daļas 2.punktu, 
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2022. gada 31.augusta atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, 
ar 17 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, 
Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis 
Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret 
nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Cēsu novada domes 2022. gada 8. septembra noteikumus Nr.69 “Ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Cēsu novada apvienību pārvaldēs” 
saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem: 
2.1. Pārgaujas novada pašvaldības 2014. gada 21. augusta noteikumus "Ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”; 
2.2. Vecpiebalgas novada pašvaldības 2016. gada 28.aprīļa noteikumus “Ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas kārtība”. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
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Pielikums 
Cēsu novada domes 

08.09.2022.lēmumam Nr.523 
 

Apstiprināti 
Ar Cēsu novada domes  

08.09.2022.lēmumu Nr.523 
 

NOTEIKUMI 
Cēsis, Cēsu novadā 

2022. gada 8. septembrī         Nr.69 
 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu  
tarifu aprēķināšanas metodika Cēsu novada apvienību pārvaldēs 

 
  Izdoti saskaņā ar likuma  

 “Par pašvaldībām”  
41. panta pirmās daļas 2. punktu 

 
I. Tarifa aprēķināšanas vispārīgie noteikumi 

1. Tarifu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem aprēķina pamatojoties uz Sabiedrisko 
pakalpojumu   regulēšanas   komisijas 2016. gada   14. janvāra   padomes  lēmumu   Nr.1/2   
„Ūdenssaimniecības   pakalpojumu   tarifu aprēķināšanas metodiku”. 

2. Pašvaldība ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķinu veic pa apkalpes zonām: 
2.1. Pārgaujas apvienības pārvalde:  

2.1.1. Stalbes pagastā; 
2.1.2. Straupes pagastā; 
2.1.3. Raiskuma pagastā; 

2.2. Priekuļu apvienības pārvalde: 
2.2.1. Priekuļu pagastā; 
2.2.2. Liepas pagastā; 
2.2.3. Mārsnēnu pagastā; 
2.2.4. Veselavas pagastā; 

2.3. Amatas apvienības pārvalde: 
2.3.1. Amatas pagastā; 
2.3.2. Drabešu pagastā; 
2.3.3. Nītaures pagastā; 
2.3.4. Skujenes pagastā; 
2.3.5. Zaubes pagastā; 

2.4. Jaunpiebalgas apvienības pārvalde: 
2.4.1. Jaunpiebalgas pagastā; 
2.4.2. Zosēnu pagastā; 

2.5. Vecpiebalgas apvienības pārvalde: 
2.5.1. Dzērbenes pagastā; 
2.5.2. Inešu pagastā; 
2.5.3. Kaives pagastā; 
2.5.4. Taurenes pagastā; 
2.5.5. Vecpiebalgas pagastā. 

3. Cēsu novada pašvaldības apdzīvotajās vietās, kur ūdenssaimniecības pakalpojumus veic Cēsu 
pašvaldības kapitālsabiedrība, tarifu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija vai 
dome saskaņā ar šiem noteikumiem ņemot vērā sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu. 

4. Pašvaldība aprēķina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus, apvienojot: 
4.1. ūdens ražošanas un piegādes izmaksas; 
4.2. notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas.  

5. Tarifs ietver samaksu par: 



5.1. 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); 

5.2. kanalizācijas pakalpojumiem - par viena kubikmetra notekūdeņu savākšanu, novadīšanu līdz 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē. 

6. Pamatojoties uz apvienības pārvaldes vadītāja ierosinājumu, Cēsu novada dome šo noteikumu 
2.punktā norādītām Pašvaldības pārziņā esošām apkalpes zonām var noteikt izlīdzinātu vai dalītu tarifu. 
 

II. Tarifā iekļaujamās izmaksas 
7. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu veido izmaksas, kas saistītas ar ūdens saražošanu un tā piegādi. 

Kanalizācijas pakalpojumu tarifu veido izmaksas, kas saistītas ar notekūdeņu savākšanu un to 
attīrīšanu.  

8. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu veidojošo izmaksu galvenie posteņi pa izmaksu grupām ir šādi:  
8.1. Ar pakalpojuma sniegšanu tieši saistīto pamatlīdzekļu uzturēšanas un citas izmaksas: 

8.1.1. ēku, būvju uzturēšana; 
8.1.2. iekārtu un mehānismu uzturēšana; 
8.1.3. materiālu un remontdarbu izmaksas; 
8.1.4. pamatlīdzekļu nolietojums; 
8.1.5. autotransporta izdevumi: degviela, remonti, apdrošināšana, transportlīdzekļu ikgadējā 

nodeva un tehniskā apskate. 
8.2. Elektroenerģijas izmaksas, kas saistītas ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanu. 
8.3. Darba samaksa un VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) darbiniekiem, kas 

tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, pamatlīdzekļu tehnisko apkopi un remontu; 
8.4. Dzeramā ūdens profilaktiskā attīrīšana, ūdens torņu dezinfekcija, atdzelžošanas stacijas apkope; 
8.5. Analīzes (notekūdeņu izmeklēšana, dzeramā ūdens ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes); 
8.6. Asenizācijas pakalpojumi (kanalizācijas tīklu skalošana, asenizācijas mašīnas izmantošana); 
8.7. Vides stāvokļa kontroles izdevumi – ūdens un notekūdeņu analīžu veikšana saskaņā ar Latvijas 

Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 
8.8. Dabas resursu nodoklis par iegūto ūdeni un novadītajiem notekūdeņiem; 
8.9. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi, kas ietver ar ūdensapgādes un kanalizācijas ražošanu 

saistītos izdevumus un ar klientu apkalpošanu saistītos izdevumus: 
8.9.1. administratīvo un apkalpojošo darbinieku darba samaksa un VSAOI; 
8.9.2. pasta un sakaru izdevumi; 
8.9.3. kancelejas preču iegāde; 
8.9.4. kvalifikācijas kursi; 
8.9.5. saimniecības preces; 
8.9.6. citas mainīgās un fiksētās izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu pakalpojumu 

sniegšanu, un nav iekļautas citās izmaksu pozīcijās. 
9. Aprēķinos iekļauj izmaksas, kas tieši attiecas uz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, 

un ir pamatotas Tarifa aprēķināšanai, izmanto, Finanšu pārvaldes datos uzskaitītos tikai ar attiecīgo 
ūdenssaimniecības pakalpojumu saistītos faktiskos izdevumus un budžetā prognozētos ar 
pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus. 

10. Remontdarbu, instrumentu, inventāra, autotransporta uzturēšanas u.c attiecināmos izdevumus sadala 
proporcionāli tieši saistīto darbinieku darba laika patēriņam, kas saistīts ar ūdenssaimniecības darbības 
nodrošināšanu pret kopējo viņu darba laika patēriņu. 

11. Tarifu aprēķina, balstoties uz izmaksām viena pilna gada laikā. 
12. Pašvaldība tarifā iekļauj ilgtermiņa kredīta (5 gadi un ilgāk) procentu maksājumus, ja ilgtermiņa kredīts 

izmantots jaunu pamatlīdzekļu izveidošanai un iegādei ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai, ja 
aizdevuma līguma nosacījumi to pieļauj.  

13. Pašvaldība var iekļaut tarifa aprēķinā pamatotus īstermiņa kredīta (līdz 5 gadi) procentu maksājumus, 
ja attiecīgais kredīts ir saistīts ar jaunu pamatlīdzekļu izveidošanu un iegādi, un ir paredzēta naudas 
līdzekļu piesaistīšana no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, privātās partnerības un citas 
starptautiskas organizācijas vai institūcijas. 



14. Pašvaldība var izvēlēties iekļaut tarifu aprēķinā kredīta pamatsummas atmaksu tādā gadījumā, ja tarifu 
aprēķinā netiek iekļauts par kredītu iegādātu pamatlīdzekļu nolietojums visā pamatlīdzekļu faktiskās 
kalpošanas laikā, nodrošinot uzskaites sistēmā šādu pamatlīdzekļu atlikušās vērtības atsevišķu uzskaiti. 

15. Tarifu pārskata ne biežāk kā 1 reizi gadā, ja vairāk nekā par 10 % mainās spēkā esošā tarifa aprēķinam 
izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji vai vairāk nekā par 10 % mainās spēkā 
esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas.   
 

III. Aprēķinā iekļautais ūdens un notekūdeņu daudzums 
16. Tarifa aprēķināšanai Pašvaldība izmanto šādus ūdens un notekūdeņu daudzumus, kurus nosaka, 

pamatojoties uz iepriekšējā gada faktiskajiem rādītājiem un kārtējā gada prognozi: 
16.1. lietotājiem piegādātā ūdens daudzumus; 
16.2. savākto notekūdeņu daudzumus. 

 
IV. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšana 

17. Ūdensapgādes pakalpojuma tarifu Pašvaldība 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). 
 
18. Kanalizācijas pakalpojuma tarifu Pašvaldība 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). 
 

VI. Noslēguma jautājumi 
19. Aprēķinus veic Cēsu novada apvienību pārvaldes sadarbībā ar Cēsu novada Centrālās administrācijas 

Finanšu pārvaldi. 
20. Aprēķinātie tarifi tiek apstiprināti ar domes lēmumu. 
21. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 8. septembrī. 
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