
Kopsavilkums par SIA “ĶEGUMA STARS” 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 

 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2021.gada 16.februārī 

saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ĶEGUMA STARS” (turpmāk – SIA “ĶEGUMA 

STARS”) 2021.gada 15.februāra iesniegumu Nr.1-9/14 ar tam pievienoto ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu (turpmāk – tarifu projekts). 

Apstiprināšanai iesniegti: 

• ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts 1,18 EUR/m3 (bez PVN); 

• kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 2,34 EUR/m3 (bez PVN).  

Tarifus plānots piemērot Ķeguma novadā.  

Patlaban SIA ”ĶEGUMA STARS” ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēro Aizkraukles 

novada sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gadā SIA ”ĶEGUMA STARS” apstiprināto 

kanalizācijas pakalpojumu tarifu Rembates pagastā un Ķeguma novada pašvaldības 2015.gadā 

SIA ”ĶEGUMA STARS” apstiprinātās maksas par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (1.tabula). 

1.tabula. SIA “ĶEGUMA STARS” iesniegtais tarifu projekts un šobrīd piemērotie tarifi un maksas 
par ūdenssaimniecības pakalpojumiem 

Teritorija 
Iestāde, kas apstiprinājusi šobrīd 

piemērotos ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifus 

Ūdensapgādes pakalpojumi 
Esošā maksa/tarifs,  

EUR/m3 

 (bez PVN) 

Tarifa projekts,  

EUR/m3  
(bez PVN) 

Ķeguma novada 

Ķeguma pilsēta 
Ķeguma novada pašvaldības 2015.gada 29.aprīlī 

SIA ”ĶEGUMA STARS” noteiktās maksas par 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem 

1,04 

1,18 
Ķeguma novada 

Rembates pagasts 
0,86 

Ķeguma novada 

Tomes pagasts 
0,94 

  Kanalizācijas pakalpojumi 

Teritorija 

Iestāde, kas apstiprinājusi šobrīd 

piemērotos ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifus 

Esošā maksa/tarifs,  
EUR/m3 

 (bez PVN) 

Tarifa projekts,  
EUR/m3  

(bez PVN) 
Ķeguma novada 

Ķeguma pilsēta 

Ķeguma novada pašvaldības 2015.gada 29.aprīlī 

SIA ”ĶEGUMA STARS” noteiktās maksas par 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem 
1,70 

2,34 
Ķeguma novada 

Rembates pagasts 

Aizkraukles novada sabiedrisko pakalpojumu 

regulatora 2008.gada 25.martā SIA ”ĶEGUMA 

STARS” apstiprinātais kanalizācijas pakalpojumu 
tarifu 

1,346 

Ķeguma novada 

Tomes pagasts1 
- - - 

SIA “ĶEGUMA STARS” reģistrēta 1994.gadā, tās 100% kapitāldaļu turētāja ir Ķeguma 

novada pašvaldība. SIA “ĶEGUMA STARS” sniedz regulējamus ūdenssaimniecības pakalpojumus 

(Komersants reģistrēts Regulatorā 2020.gada 12.februārī), kā arī neregulējamus pakalpojumus, t.sk. 

siltumapgādes, nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un citus pakalpojumus. 

SIA “ĶEGUMA STARS” Ķeguma novadā ir realizējusi divus Eiropas Savienības fondu 

līdzfinansētus ūdenssaimniecības attīstības projektus (Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

līdzfinansētu projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķeguma pilsētā” un Eiropas  

Savienības reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma 

novada Rembates pagasta Rembates ciemā”). Projektu ietvaros Ķeguma pilsētā ierīkoti jauni un 

pārbūvēti esošie ūdensapgādes inženiertīkli 4,2 km garumā, kanalizācijas inženiertīkli 4,5 km garumā 

un ierīkota viena jauna kanalizācijas sūkņu stacija, Rembates ciemā pārbūvēts esošais ūdens urbums 

 
1 SIA “ĶEGUMA STARS” Ķeguma novada Tomes pagastā kanalizācijas pakalpojumus nesniedz. 



2 

 

un ūdenstornis, ierīkotas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un divas jaunas kanalizācijas sūkņu 

stacijas, kā arī ierīkoti jauni un pārbūvēti esošie ūdensapgādes inženiertīkli 1,7  km garumā un 

kanalizācijas inženiertīkli 1,7 km garumā. 

2.tabula. SIA “ĶEGUMA STARS” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas 
 

 

Ūdensapgādes pakalpojumu 

izmaksas 

Kanalizācijas pakalpojumu 

izmaksas 

2020.gada 
prognozētās 

izmaksas 

(EUR) 

Tarifa 

projekts 
(EUR) 

Izmaiņas pret 

2020.gada 

prognozētajām 
izmaksām 

(%) 

2020.gada 
prognozētās 

izmaksas 

(EUR) 

Tarifa 

projekts 
(EUR) 

Izmaiņas pret 

2020.gada 

prognozētajām 
izmaksām 

(%) 

Pamatlīdzekļu nolietojums 24 019 24 019 0 30 321 30 321 0 

Personāla izmaksas 15 069 17 635 17 55 930 56 690 1 

Pamatlīdzekļu uzturēšanas un 

remontu izmaksas 
- - - - - - 

Pārējās saimnieciskās darbības 

izmaksas 
20 726 15 070 -27 33 856 31 179 -8 

Pārējās administrācijas 

izmaksas, kas nav iekļautas 
citur 

- 252 - - 392 - 

Materiālu izmaksas   1 919 1 037 -46 731 554 -24 

Elektroenerģijas un kurināmā 

izmaksas  
17 447 12 447 -29 28 553 26 200 -8 

Apsardzes izmaksas - - - - - - 

Transportlīdzekļu uzturēšanas 

izmaksas 
819 400 -51 3 087 1 600 -48 

Nekustamā īpašuma nomas 
izmaksas 

- - - - - - 

Apdrošināšanas izmaksas 42 54 29 42 86 105 

Sakaru pakalpojumu izmaksas 86 188 119 86 292 240 
Kancelejas preču iegādes 

izmaksas  
311 584 88 311 912 193 

Personāla apmācību izmaksas - 6 - - 10 - 

Juridisko pakalpojumu 
izmaksas 

102 92 -10 102 142 39 

Vides stāvokļa kontroles 

izmaksas 
- - - - - - 

Dienesta komandējumu 
izmaksas 

- - - - - - 

Ūdens un notekūdeņu uzskaites 

mēraparātu iegādes un 
verifikācijas izmaksas 

- - - - - - 

Dūņu utilizācijas izmaksas - - - 945 975 3 

Pārējās izmaksas - - - - - - 

Nodevu maksājumi - 10 - - 16 - 

Nodokļu maksājumi 2 852 - -100 4 877 224 -95 

Kredīta procentu maksājumi 

un pamatsummas atmaksa  
6 109 5 410 -11 - - - 

Izmaksas kopā 68 775 62 134 -10 124 984 118 414 -5 

Apgrozījuma rentabilitāte - - - - - - 

Pilnās izmaksas  

(ar rentabilitāti)  
68 775 62 134 -10 124 984 118 414 -5 

Pakalpojumu apjoms gadā, m³ 53 229 52 600 -1 50 497 50 500 0 

Izmaksas, EUR/m³ 1,29 1,18 -9 2,48 2,34 -6 

 

Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas  

un atkritumu departamenta 

Ūdenssaimniecības nodaļa 

25.02.2021. 

 


