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Komersanta nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs

Ūdens un notekūdeņu bilance
pārskata gada
(2017.gads)
faktiskais apjoms, m³

tarifu projektā
prognozētais apjoms, m³

No dabīgajiem ūdens avotiem ņemtais ūdens
(Komersanta paša iegūtais ūdens)

139 759

85 400

Ūdens apjoms tehnoloģiskām vajadzībām

16 269

7 802

12%

9%

Informācija par ūdens apjomiem centralizētajā ūdensapgādes sistēmā

1
2

3
4
4.1.
4.2.

Tehnoloģiskā ūdens apjoma
īpatsvars Komersanta pašu iegūtā ūdens apjomā, %
No citiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem iepirktais sagatavotais ūdens, kas
padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā

0

0

Kopējais centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotais ūdens (1.-2.+3.), tai skaitā

123 490

77 598

lietotājiem piegādātais ūdens

72 930

47 580

ūdens zudumi centralizētajos ūdensapgādes inženiertīklos (4.-4.1.)

50 560

30 018

Vidējais ūdens zudumu apjoms 1 km ūdensapgādes inženiertīklu (m³/km/gadā)

1 322

1 322

Ūdens zudumu īpatsvars kopējā centralizētajā ūdensapgādes
inženiertīklā padotajā ūdens apjomā, %

Informācija par notekūdeņu apjomiem centralizētajā kanalizācijas sistēmā

5.
5.1.
5.2.
6.
7.

Kopējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi, kas novadīti
attīrīšanai (6.+7.), tai skaitā:

40,9%
pārskata gada
(2017.gads)
faktiskais apjoms, m³
233 191

38,7%
tarifu projektā
prognozētais apjoms, m³
152 660

no lietotājiem savāktie notekūdeņi

60 797

37 121

pārējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi (5.-5.1.)

172 394

115 539

Komersanta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrītie notekūdeņi

195 670

149 150

Citiem kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem attīrīšanai nodotie notekūdeņi

37 521

3 510

4100,6%

2751,3%

88,1%

77,5%

Vidējais pārējo attīrīto notekūdeņu apjoms 1 km kanalizācijas pašteces inženiertīklu
(m³/km/gadā)
Pārējo attīrīto notekūdeņu īpatsvars kopējo attīrīto notekūdeņu apjomā, %

Datums:29.11.2018
Persona,
kas tiesīga pārstāvēt Komersantu _________________________________ Ineta Matvejeva
paraksts

INFORMĀCIJAI
! Tarifa projekta aprēķināšanai Komersants izmanto kārtējam gadam prognozētos ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus.
! Prognozējot kārtējā gada ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus, Komersants ņem vērā iepriekšējā gada faktiskos
ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus, kārtējā gadā plānotās pieslēgumu skaita izmaiņas centralizētajiem ūdensapgādes un
centralizētajiem kanalizācijas inženiertīkliem, kā arī citus ūdenssaimniecības pakalpojuma apjomu ietekmējošos faktorus.
! Kopā ar tarifa projektu Komersants iesniedz informāciju par plānotajām pieslēgumu skaita izmaiņām centralizētajiem
ūdensapgādes un centralizētajiem kanalizācijas inženiertīkliem.

