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21.05.2014.          Nr.136 

                      (prot. Nr.18, 10.p.) 

 
Par akciju sabiedr�bas  
„OLAINES �DENS UN SILTUMS”  
�denssaimniec�bas pakalpojumu tarifiem  
 

Sabiedrisko pakalpojumu regul�šanas komisija (turpm�k – Regulators) 2014.gada 
17.febru�r� sa��ma akciju sabiedr�bas „OLAINES �DENS UN SILTUMS”, vienotais 
re�istr�cijas numurs: 50003182001, juridisk� adrese: K�dras iela 27, Olaine, Olaines novads, 
LV-2114 (turpm�k – AS „OLAINES �DENS UN SILTUMS”), 2014.gada 14.febru�ra 
iesniegumu Nr.01-03/122 ar tam pievienoto �denssaimniec�bas pakalpojumu tarifu projektu 
un 2014.gada 20.febru�r�, 26.febru�r�, 9.apr�l� un 30.apr�l� – papildu inform�ciju, izmaksu 
pamatojošus dokumentus un preciz�tu tarifu projektu (2014.gada 20.febru�ris Nr.01-03/131, 
2014.gada 25.febru�ris Nr.01-03/145, 2014.gada 7.apr�lis Nr.01-03/289 un 2014.gada 
29.apr�lis Nr.01-03/338) (turpm�k – tarifu projekts).  

 

Regulators konstat� un secina 
1. AS „OLAINES �DENS UN SILTUMS” 2014.gada 17.febru�r� iesniedza 
�densapg�des pakalpojumu tarifa projektu 0,694 EUR/m³ (bez pievienot�s v�rt�bas 
nodok�a), kanaliz�cijas pakalpojumu tarifa projektu 0,873 EUR/m³ (bez pievienot�s 
v�rt�bas nodok�a), bet 2014.gada 20.febru�r� iesniedza tarifu projekta preciz�jumus, 
kur �densapg�des pakalpojumu tarifa projekts apr�	in�ts 0,70 EUR/m³ (bez 
pievienot�s v�rt�bas nodok�a) un kanaliz�cijas pakalpojumu tarifa projekts apr�	in�ts 
0,92 EUR/m³ (bez pievienot�s v�rt�bas nodok�a).  

2. Tarifu projekts ir apr�	in�ts saska�� ar Regulatora 2010.gada 12.maija l�mumu Nr.1/8 
„�denssaimniec�bas pakalpojumu tarifu apr�	in�šanas metodika” (turpm�k – 
Metodika) un atbilst likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta 
pirmajai da�ai un 20.pantam. 

3. AS „OLAINES �DENS UN SILTUMS” pazi�ojumu par tarifu projektu public�ja 
2014.gada 21.febru�r� (Latvijas V�stnesis, 2014, 38.nr.) un 2014.gada 20.febru�r� 
nos�t�ja Olaines novada pašvald�bai public�šanai m�jaslap� internet�. Priekšlikumi un 
ieteikumi par tarifu projektu Regulator� nav sa�emti. 

4. Regulators 2014.gada 21.mart� Zeiferta iel� 11, Olain�, Olaines novad�, r�koja 
uzklaus�šanas san�ksmi par iesniegto tarifu projektu. Uzklaus�šanas san�ksm� 
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piedal�j�s AS „OLAINES �DENS UN SILTUMS” un Regulatora p�rst�vji, 
sabiedrisko pakalpojumu lietot�ji nebija ieradušies. 

5. Regulators l�dza AS „OLAINES �DENS UN SILTUMS” iesniegt nepieciešamo 
papildu inform�ciju un skaidrojumus par tarifu projektu (2014.gada 12.marta v�stule 
Nr.1-2.51/632), un AS „OLAINES �DENS UN SILTUMS” 2014.gada 9.apr�l� un 
30.apr�l� iesniedza Regulatoram tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojošos 
dokumentus un tarifu projekta preciz�jumus, kur �densapg�des pakalpojumu tarifa 
projekts apr�	in�ts 0,62 EUR/m³ (bez pievienot�s v�rt�bas nodok�a) un kanaliz�cijas 
pakalpojumu tarifa projekts apr�	in�ts 0,85 EUR/m³ (bez pievienot�s v�rt�bas 
nodok�a). 

6. Regulators ir izv�rt�jis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, 
ka tarifu projekts ir pamatots un apr�	in�ts t�d� apm�r�, lai segtu AS „OLAINES 
�DENS UN SILTUMS” �denssaimniec�bas pakalpojumu izmaksas. 

7. Regulatora padomes s�d� AS „OLAINES �DENS UN SILTUMS” pilnvarotais 
p�rst�vis uztur�ja l�gumu apstiprin�t iesniegtos �denssaimniec�bas pakalpojumu 
tarifus un noteikt tarifu sp�k� st�šan�s datumu no 2014.gada 1.j�lija. 

Saska�� ar Metodikas 11., 12., 13., 27., 61., 66.punktu un pamatojoties uz likuma „Par 
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirm�s da�as 1. un 3.punktu un otro 
da�u, 19.panta pirmo da�u, sept�to da�u un tr�spadsmito da�u, 20.pantu un 21.panta piekto da�u, 
Administrat�v� procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo da�u  un 63.panta pirm�s 
da�as 1.punktu, 

 
padome nolemj: 
 

1. apstiprin�t AS „OLAINES �DENS UN SILTUMS” š�dus tarifus: 

1.1. �densapg�des pakalpojumu tarifu 0,62 EUR/m3 (bez pievienot�s v�rt�bas 
nodok�a); 

1.2. kanaliz�cijas pakalpojumu tarifu 0,85 EUR/m3 (bez pievienot�s v�rt�bas 
nodok�a); 

2. noteikt, ka l�muma 1.punkt� apstiprin�tie tarifi st�jas sp�k� 2014.gada 1.j�lij�; 

3. atcelt no 2014.gada 1.j�lija Olaines pils�tas, Olaines pagasta, M�rupes pagasta un 
Salaspils novada sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 25.novembra 
l�muma Nr.11/2008 1.punktu (public�ts 2008.gada 28.novembr� laikrakst� „R�gas 
Apri�	a Av�ze”, 90.nr.). 

Ja main�s tarifus ietekm�jošie faktori, Regulators var ierosin�t tarifu p�rskat�šanu un 
atcelt šo l�mumu. 

L�mums st�jas sp�k� ar t� pie�emšanas br�di. 

Šo administrat�vo aktu var p�rs�dz�t Administrat�vaj� apgabalties� viena m�neša laik� 
no dienas, kad ieinteres�t� persona uzzina vai tai vajadz�ja uzzin�t par pie�emto 
administrat�vo aktu. 

Priekšs�d�t�js V.Lokenbahs 
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Nr.40                               

 (prot. Nr.4, 1.p.) 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„ZEIFERTI” ūdenssaimniecības  
pakalpojumu tarifiem  
 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2014.gada 

17.j lijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZEIFERTI”, vienotais reģistrācijas 
numurs: 40003419183, juridiskā adrese: „Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines 
novads, LV-2127 (turpmāk – SIA „ZEIFERTI”), 2014.gada 17.j lija iesniegumu Nr.1-5/208 ar 

tam pievienoto denssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2014.gada 23.j lijā, 
17.septembrī un 2015.gada 13.janvārī – papildu informāciju, izmaksu pamatojošus dokumentus 
un precizētu tarifu projektu (2014.gada 23.j lijs Nr.1-5/213, 2014.gada 16.septembris Nr.1-

5/255 un 2015.gada 12.janvāris Nr.1-5/33) (turpmāk – tarifu projekts).  
 

Regulators konstat  un secina 
 

1. SIA „ZEIFERTI” 2014.gada 17.j lijā iesniedza densapgādes pakalpojumu tarifa 
projektu 0,89 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), kanalizācijas pakalpojumu 
tarifa projektu 1,32 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) un 2014.gada 23.j lijā 
iesniedza precizētu densapgādes pakalpojumu tarifa projektu 1,04 EUR/m³ (bez 
pievienotās vērtības nodokļa), kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,16 EUR/m³ 
(bez pievienotās vērtības nodokļa). 

2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 12.maija lēmumu Nr.1/8 
„ denssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – 

Metodika) un atbilst likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta 
pirmajai daļai un 20.pantam. 

3. SIA „ZEIFERTI” paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2014.gada 25.j lijā (Latvijas 
Vēstnesis, 2014, 145.nr.) un 2014.gada 17.j lijā nos tīja Olaines novada pašvaldībai 
publicēšanai mājaslapā internetā.  

4. Regulators 2014.gada 20.augustā Jaunolaines kult ras namā, Meža ielā 2, Jaunolainē, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par iesniegto tarifu 
projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA „ZEIFERTI” pārstāvji un divi 

Jaunolaines ciema iedzīvotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi 

netika izteikti.  
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5. Regulators 2014.gada 29.j lijā nos tīja Olaines novada pašvaldībai vēstuli ar l gumu 
sniegt viedokli par vienādu denssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem 
denssaimniecības pakalpojumu lietotājiem Jaunolaines un St nīšu ciemā, Olaines 

pagastā, Olaines novadā. 
6. Regulators 2014.gada 11.augustā saņēma Olaines novada pašvaldības 2014.gada 

6.augusta vēstuli Nr.1.12/3546, kurā Olaines novada pašvaldība informēja, ka atbalsta 
vienādu denssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem denssaimniecības 
pakalpojumu lietotājiem Jaunolaines un St nīšu ciemā, Olaines pagastā, Olaines 
novadā. 

7. Regulators 2014.gada 5.augustā saņēma elektronisko s tījumu, kam pievienota 
ieskanēta denssaimniecības pakalpojumu lietotāja Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, iesnieguma kopija, kurā izteikti iebildumi par iesniegto vienoto tarifu 

projektu Jaunolaines un St nīšu ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā. Regulators uz 

iesniegumu sniedza rakstisku atbildi (2014.gada 8.augusta vēstule    Nr.2-2.51/2512). 

8. Regulators, izvērtējot iesniegumā izteikto iebildumu pret vienādu denssaimniecības 
pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem denssaimniecības pakalpojumu lietotājiem 

Jaunolaines un St nīšu ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā, konstatē, ka Metodika 

paredz, ka komersanti, kas denssaimniecības pakalpojumus sniedz vairākos nošķirtos 
densvada tīklos un kanalizācijas tīklos, tarifu projekta aprēķināšanai var izmantot abas 

Metodikā paredzētās iespējas – nošķirtos densvada tīklos un kanalizācijas tīklos 
sniegtajam pakalpojumam aprēķināt gan vienādu tarifu, gan atšķirīgus tarifus 
(Metodikas 9.punkts).  

9. Regulators l dza SIA „ZEIFERTI” iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un 

skaidrojumus par tarifu projektu (2014.gada 21.augusta vēstule Nr.1-2.51/2607 un 

2014.gada 22.septembra vēstule Nr.1-2.51/2857) un SIA „ZEIFERTI” 2014.gada 

17.septembrī un 2015.gada 13.janvārī iesniedza Regulatoram tarifu projektu veidojošo 
izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus, kur densapgādes 
pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 0,91 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) 
un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts aprēķināts 1,15 EUR/m³ (bez pievienotās 
vērtības nodokļa). 

10. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, 
ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA „ZEIFERTI” 

denssaimniecības pakalpojumu izmaksas. 
11. Regulatora padomes sēdē SIA „ZEIFERTI” pilnvarotais pārstāvis uzturēja l gumu 

apstiprināt iesniegtos denssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā 
stāšanās datumu no 2015.gada 1.aprīļa. 

Saskaņā ar Metodikas 11., 12., 13., 27., 61., 66.punktu, pamatojoties uz likuma „Par 
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro 
daļu, 19.panta pirmo daļu, septīto daļu un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, 
Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās 
daļas 1.punktu, 

 

padome nolemj: 
 

1. apstiprināt SIA „ZEIFERTI” šādus tarifus: 
1.1. densapgādes pakalpojumu tarifu 0,91 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības 

nodokļa); 
1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,15 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības 

nodokļa); 
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2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2015.gada 1.aprīlī; 
3. atcelt no 2015.gada 1.aprīļa Olaines pilsētas, Olaines pagasta, Mārupes pagasta un 

Salaspils novada sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 24.j lija lēmumu 

Nr.07/2008, 4.p.(protokols Nr.8-07/2008) (publicēts 2008.gada 29.j lijā laikrakstā 

„Rīgas Apriņķa Avīze”, 56.nr.) un Olaines pilsētas, Olaines pagasta, Mārupes 
pagasta un Salaspils novada sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2009.gada 

28.maija lēmumu Nr.5/2009, 2.p.(protokols Nr.05-5/2009) (publicēts 2008.gada 

29.maija laikrakstā „Rīgas Apriņķa Avīze”, 39.nr.).  

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un 

atcelt šo lēmumu. 
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
Šo administratīvo aktu var pārs dzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo 
aktu. 

Priekšsēdētājs V.Lokenbahs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


