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REKLĀMA

Individuālo ūdens uzskaites ie-
rīču apkalpošanas jomā kompāni-
ja ir aptvērusi vairāk nekā vienu 
ceturto daļu Latvijas tirgus. 

Mainījās izpratne
par ūdens uzskaites 
nepieciešamību 

Līdz ar Latvijas neatkarības at-
gūšanu citu jēgu ieguva dažādas 
uzskaites ierīces – katram nu pilnā 
apmērā bija jāsāk maksāt gan par 
patērēto ūdeni, gan siltumu. Siltu-
ma uzskaites sistēmas ieviešana 
katram dzīvoklim individuāli pa-
gaidām gan plašu popularitāti nav 
ieguvusi, taču ūdens skaitītāji ir 
teju vai katrā dzīvoklī. 

Ir pagājuši 20 gadi, kopš mas-
veidā sāka izmantot individuālos 
ūdens skaitītājus. Sākotnēji viss 
šķita kārtībā – tie, kam dzīvoklī ir 
uzstādīts ūdens skaitītājs, norēķi-
nājās pēc tā rādītāja un ne centa 
vairāk. Pārējie maksāja pēc vēl no 
padomju laikiem izstrādātām nor-
mām – viens cilvēks vidēji mēnesī 
iztērē tik un tik kubikmetru, sarei-
zinām ar iedzīvotāju skaitu, un 
maksājuma summa ir rokā. Re-
dzot, ka kaimiņam ar skaitītāju rē-
ķins par ūdeni ir mazāks, skaitītā-
jus lika arvien vairāk – netika reg-
lamentēts nedz kāds skaitītājs, nedz 
kā tas uzstādīts. Ievērojot tradīcijas, 
«meistari» atrada veidus, kā aptu-
rēt skaitītājus un novelt savu mak-
sājuma daļu uz kaimiņa pleciem. 
Jāteic gan, ka nekas nav mainījies 
vēl šodien, bet par to vēlāk. Faktiski 
sākās haoss – ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzējiem pašiem 
nebija īstas skaidrības cik mēneša 
laikā ūdens tiek piegādāts patērētā-
jiem, kur nu vēl tādi smalkumi kā 
precīza uzskaite, cik ūdens piegā-
dāts katram dzīvoklim atsevišķi.

SIA SISTEMSERVISS, kas savus 
pakalpojumus ūdens uzskaites 
sistēmas jomā sniedz jau kopš 
1990. gada, prezidents Aleksandrs 
Ivanovs teic: «Sākotnēji tika uz-
stādīti tā saucamie A klases ūdens 
skaitītāji ar magnētisko sajūgu, 
kuru rādītājus ir viegli ietekmēt ar 
dažādām viltībām, tie bija neprecī-
zi, un arī to regulārai verifikācijai 
netika pievērsta vajadzīgā uzma-
nība. Sadārdzinoties ūdenssaim-
niecības pakalpojumiem, ūdens 
uzskaites precizitāte ieņem arvien 
lielāku lomu. Diemžēl arī pēc 25 
gadiem mēs nevaram teikt, ka Lat-
vijā ir sakārtota ūdens uzskaites 
sistēma visos tā aprites posmos.»  

Jāmaina tehnoloģijas
Tāpat kā attīstās visas citas no-

zares, attīstās arī mērinstrumentu 
tehnoloģijas. Arī ūdensskaitītāju 
jomā ir sācies cits gadsimts – jau-
nās paaudzes skaitītāju ieviešana 
atrisinās daudz neskaidrību, it īpa-
ši ņemot vērā, ka SISTEMSERVISS 
GRUPA piedāvā ne tikai jaunās pa-
audzes skaitītāju piegādi, bet arī to 
uzstādīšanu un 8 gadu apkalpoša-
nas periodu. Vaicāts par jaunās 
paaudzes skaitītāju cenu, kas cil-
vēkiem ir ļoti būtiska, uzņēmuma 
vadītājs informē: «Latgalē ir izvei-
dots ražošanas uzņēmums, kas 
uzsācis jaunās paaudzes skaitītāju 
izgatavošanu, kas būtiski atšķiras 
arī pēc konstrukcijas. Likumsaka-
rīgi, ka vietējā rūpnīcā ražoto skai-
tītāju cena būs pieejama Latvijas 
patērētājiem – faktiski tā ir salīdzi-
nāma ar patlaban populārajām 
vecās paaudzes ierīcēm.» SISTEM-
SERVISS GRUPA darbiniekiem ir 
darba pieredze un arī izpratne par 
to, kā sakārtot ūdens uzskaites 
sistēmu, lai papildus ūdensskaitī-
tāja rādījumiem nebūtu jāmaksā 
par mistiskajiem ūdens zudu-
miem vai starpību, kas bieži vien 
pārsniedz 50% no kopējās pakal-
pojuma cenas. Aleksandrs Iva-
novs skaidro: «Mēs aktīvi sekojam 
līdzi jaunākajām tehnoloģijām at-
tiecīgajā nozarē, analizējam katru 
situāciju un izstrādājam rīcības 
plānu, kas atrisinātu visas ūdens 
uzskaites problēmas un katrs 
maksātu tieši tik un tieši par to, ko 
patērējis. Diemžēl ar plaši izman-
totajiem vecās paaudzes ūdens-
skaitītājiem to izdarīt ir praktiski 
neiespējami. Svarīgi to saprast ir 
visiem, arī tiem, kas gatavojas rā-
dījumus nolasīt attālināti ar bezva-
du sistēmu.» 

SISTEMSERVISS GRUPA piedāvā 
jaunākās paaudzes tehnoloģijas, 
kas sevi pierādījušas kā efektīvas 
un precīzas.

Jaunos skaitītājus
nevar apmānīt

Pagaidām Latvijā jaunās paau-
dzes skaitītāji ir uzstādīti aptuveni 
100 lielās daudzdzīvokļu mājās. 
Analizējot rezultātus, secināms, ka 
jaunās paaudzes skaitītāji dod ie-
spēju reāli ietaupīt – daudzdzīvok-
ļu mājās starpība starp dzīvokļu 
skaitītāju summu un kopējā mājas 
skaitītāja rādījumiem nepārsniedz 
tehniski pamatotus 10%. Izmanto-
jot vecās paaudzes skaitītājus, ne-
reti starpība ir pat 50% – protams, 
starpība tiek sadalīta uz galviņām, 
respektīvi – par ūdeni maksājam 
pusotru reizi vairāk nekā pienāk-

tos, ja vien uzskaites sistēma būtu 
pilnvērtīga – tiktu izslēgtas neli-
kumīgas manipulācijas ar skaitītā-
ja rādījumiem un patēriņa uzskai-
te būtu precīza. C klases skaitītāju 
rādījumus nevar ietekmēt nedz ar 
populāro magnētu, nedz spīlēm. 
Turklāt precīzu ūdens uzskaiti tas 
nodrošina, jau sākot ar caurplūdes 
intensitāti, kas atbilst 16 litriem 
stundā, kā arī precīzu uzskaiti no-
drošina tā saucamais rādītājs R, 
kas apzīmē jutību, un tas nav ma-
zāks par 100, ja skaitītājs novietots 
horizontālā virzienā, un ne ma-
zāks par 50 vertikālā virzienā. 

Jāatzīmē, ka A klases skaitītā-
jiem mērījuma minimālā ūdens 
plūsma sākas no 60 litriem stun-
dā, bet B klases skaitītājiem no 30 
litriem stundā. Nepareizi uzstādot 
A vai B klases skaitītāju, atskaites 
lielums vispār nav nosakāms.

Lai nodrošinātu precīzu un 
uzticamu ūdens patēriņa uzskai-
ti, obligāti nepieciešamas arī iz-
maiņas attiecīgajos normatīvajos 
aktos vai pilsētu saistošajos no-
teikumos.

SISTEMSERVISS GRUPA ir pare-
dzējusi speciālu apmācību meista-
riem, jo mērījuma precizitāte atka-
rīga arī no ierīces uzstādīšanas 
veida. Vienlaikus šie sertificētie 
meistari būs atbildīgi par godprātī-
gu attieksmi pret klientu un 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēju. 

Attālināta
rādījumu nolasīšana

Jaunās paaudzes skaitītāju lie-
lais pluss ir iespēja attālināti ne ti-
kai nolasīt tā rādītājus, bet arī izse-
kot ūdens patēriņa paradumiem, 
tādējādi dodot iespēju patērētājam 
izvērtēt sava ūdens patēriņa liet-
derību. Tas nozīmē arī to, ka ūdens 
patērētājam katru mēnesi nebūs 
jānodod ūdens skaitītāja rādīju-
mi – visai mājai, tostarp no kopējā 
ievada skaitītāja, rādījumi tiks no-
lasīti datorizētās attālinātās sistē-
mas ietvaros. 

Vienlaikus attālinātā uzraudzī-
bas sistēma dod iespēju konstatēt 

nelielas, bet pastāvīgas ūdens 
noplūdes konkrētā posmā, ko at-
rast parasti ir ļoti grūti. Līdz ar to 
samazināsies arī reālie ūdens zu-
dumi, ko rada plīsuši cauruļvadi 
vai nehermētiski savienojumi.

Lai attālināti nodotu uzticamus 
datus, tos nepieciešams precīzi iz-
mērīt. Šī biznesa iespējas pievēr-
sušas daudzu organizāciju uzma-
nību, kam nav priekšstata par mē-
rījumiem. Tādējādi var tikt uzstā-
dītas neprecīzas attālinātās nolasī-
šanas mērierīces –rādījums ir no-
lasīts, bet tas neatbilst patiesajiem 
rādījumiem.

Jāveido vienota
uzskaites sistēma

Haotiska, sadrumstalota, kā arī 
bieži vien neprofesionāla un nera-
cionāla ir Latvijas pilsētu kopējā 
aina ūdens uzskaites jomā. Līdz ar 
ES fondu līdzfinansēto ūdenssaim-
niecības attīstības projektu reali-
zāciju lielākajā daļā Latvijas pilsē-
tu un ciematu ir uzstādītas mūs-
dienīgas, ES standartiem atbilsto-
šas uzskaites ierīces uz māju ieva-
diem un ūdens sagatavošanas 
vietās. Taču sistēma kopumā ne-
dod iespēju ieraudzīt patieso ainu 
visā ūdens aprites cikla posmā – 
cik, kur, kam? Nepastāv ne tikai 
vienota mērīšanas un uzskaites 
sistēma, dažāda ir arī rēķinu iz-
rakstīšanas kārtība, iedzīvotāju 
atbildība par mērīšanas ierīču pre-
cizitāti, skaitītāju piederība, grā-
matvedība un daudzi citi aspekti. 
Aleksandrs Ivanovs teic: «Mēs pie-
dāvājam savus pakalpojumus 
ūdenssaimniecības uzskaites un 
pārvaldības jomā arī ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniedzē-
jiem. ES līdzfinansēto projektu ie-
viešanas laikā esam ieguvuši pie-
redzi, kas ļauj turpmāk izvairīties 
no nelietderīgām un nepamato-
tām izmaksām. Lai valsts reģio-
nos ieviestu enerģijas un ūdens 
resursu uzskaites programmas, 
mēs esam gatavi izstrādāt konkrē-
tās pilsētas ūdens patēriņa uzskai-
tes programmas pilota un pamata 
projektu ietvaros; piedāvāt opti-

mālus mērīšanas līdzekļus un no-
drošināt datu apstrādi visā pilsētā, 
kā arī nodrošināt jaunās paaudzes 
mērīšanas līdzekļus ar attālinātu 
datu nolasīšanas iespējām; saga-
tavot koncepciju, kā nākotnē orga-
nizēt servisa un metroloģisko die-
nestu darbu, kuru pamatā būs 
inovatīvās uzskaites sistēmas; or-
ganizēt inženiertehniskā personā-
la praktiskas apmācības uz funk-
cionējošo sistēmu bāzes Latvijas 
pilsētās.» 

Sertificētas metroloģiskās 
laboratorijas

SISTEMSERVISS GRUPA pārziņā 
ir divas Latvijas Nacionālajā akre-
ditācijas birojā akreditētas labora-
torijas, kas kalpo paša uzņēmuma 
saimnieciskās darbības nodroši-
nāšanai, kā arī sniedz pakalpoju-
mus citām juridiskām un privā-
tām personām. Verificēšanas la-
boratorijas, kur tiek veikta ūdens, 
siltumenerģijas, gāzes patēriņa 
skaitītāju un manometru pirmrei-
zējā un atkārtotā verificēšana, at-
rodas Rīgā un Daugavpilī. Vienlai-
kus SISTEMSERVISS GRUPA piedā-
vā ūdens skaitītāju renovāciju un 
atkārtotu verificēšanu. 

Lai sakārtotu ūdens uzskaites 
sistēmu ne tikai katrā dzīvoklī, 
mājā un kvartālā, bet izveidotu 
korektu un izmaksu ziņā efektīvu 
sistēmu visā Latvijā, priekšnosa-
cījumi ir radīti – tagad vārds patē-
rētājiem, apsaimniekotājiem, 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzējiem un pašvaldībām, kam 
rūpes par iedzīvotāju nodrošinā-
šanu ar dzeramo ūdeni ir paredzē-
tas valsts likumdošanā. ■

SISTEMSERVISS GRUPA:
ar vecām tehnoloģijām precizitāti neiegūt!
Daiga STOKENBERGA

SISTEMSERVISS GRUPA* ir viena no profesionālākajām 
ūdens skaitītāju un to sistēmu ieviešanas, apkalpošanas 
un metroloģiskā nodrošinājuma apvienībām Latvijā. Šī 
profesionāļu komanda ir augusi līdzi laikam un vienmēr 
domājusi soli uz priekšu, lai saviem klientiem piedāvātu 
mūsdienīgas tehnoloģijas un progresīvus risinājumus. Ar 
vairāk nekā pusi Latvijas pilsētu municipālo uzņēmumu 
SISTEMSERVISS GRUPA ir noslēgti ilgtermiņa sadarbības 
līgumi par pilsētā uzstādīto uzskaites ierīču apkalpošanu 
un metroloģisko nodrošinājumu.

KONTAKTINFORMĀCIJA: 

Maskavas iela 116, Rīga
Tālr. 2 9993575
e-pasts: info@sistemserviss.lv
www.sistemserviss.lv

SISTEMSERVISS KOLEKTĪVA MĒRĶIS: Viens no šīs sabiedrības galvenajiem mērķiem ir mūsdienīgu tehnoloģiju 
un metodiku meklēšana un ieviešana enerģētikas un metroloģijas jomā, zinātniski tehnoloģiskā parka veidošana

* SISTEMSERVISS GRUPA – 
uzņēmumu apvienība, kuras vienam
no dalībniekam SIA SISTEMSERVISS
2015. gada augustā – 25 gadi!


