
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par  

Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija-2” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifu projektiem  

 

PROTOKOLS  
Krimuldas tautas namā, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā 

 

2020.gada 24.janvārī                                                                                         Nr.3 
 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 
 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, Krimuldas novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Krimuldas novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs 
 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija-2” pārstāvis 

V. Uzvārds, Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija-2” pārstāvis 

V. Uzvārds, Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija-2” pārstāvis 

V. Uzvārds, Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija-2” pārstāvis 

 

Sanāksmi protokolē:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk plkst. 12.00 

Darba kārtība: 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmi (Regulatora prezentācija – informācija par tarifu 

projektu izskatīšanas kārtību, Regulatora regulētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem). 

2. Komersanta skaidrojums par jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas 

nepieciešamību. 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi un ieteikumi par Krimuldas novada 

pašvaldības SIA “Entalpija-2” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (turpmāk – 

tarifu projekts). 

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 
 

Regulatora pārstāvis: informē klātesošos uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus par tarifu projektu 

izvērtēšanas procesu Regulatorā, par Regulatora regulētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, 

par sanāksmes mērķi un norises kārtību (sagatavota Regulatora prezentācija). 

Regulatora pārstāvis: lūdz Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija-2” pārstāvjus 

iepazīstināt uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus ar skaidrojumu par jaunu ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

2. Komersanta skaidrojums par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

SIA “Entalpija-2” pārstāvis: būtiskākie iemesli, kāpēc nepieciešams apstiprināt jaunus 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, ir pakalpojumu teritorijas paplašināšanās, tas, ka spēkā 

esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir apstiprināti 2008.gadā, pakalpojumu izmaksu 
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pieaugums elektroenerģijai, materiāliem, pakalpojumiem, kā arī mainījusies likumdošana 

(minimālā alga, nodokļi, jāveic komercuzskaites mēraparātu uzstādīšana). 

2019.gada martā reorganizācijas rezultātā Krimuldas novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “Entalpija-2” tika pievienota SIA “LĒDURGAS KOMUNĀLAIS DIENESTS” un 

ūdenssaimniecības pakalpojumus sākām sniegt arī Krimuldas novada Lēdurgas pagastā.  

Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija-2” 2019.gada 4.decembrī iesniedza Regulatoram 

izskatīšanai ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu – 1,04 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas 

pakalpojumu tarifa projektu – 1,31 EUR/m3 (bez PVN). Patlaban SIA “Entalpija-2” 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēro Rīgas rajona pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu 

Regulatora 2008.gadā apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,75 EUR/m3 (bez PVN) un 

kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,00 EUR/m3 (bez PVN). 

Pēdējo piecu gadu laikā paveiktais ūdensapgādē – Inciemā ierīkots jauns dziļurbums, Raganā 

atjaunots dziļurbums, paveikta maģistrālo ūdensvadu nomaiņa Inciemā – 700 m, Sunīšos – 150 m, 

Raganā atjaunoti ūdensvadi, atjaunotas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas Raganā un Inciemā, 

no jauna uzstādītas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas Sunīšos, Zutiņos, Turaidas pamatskolā.  

Paveiktais saistībā ar kanalizācijas pakalpojumiem – atjaunotas Turaidas notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas (turpmāk – NAI), nomainīti sūkņi, uzstādīti frekvenču pārveidotāji, veikta lielāko 

kanalizācijas maģistrālo cauruļvadu tīrīšana un skalošana. Visi šie darbi veikti pašu spēkiem, 

nepiesaistot ārpakalpojumus.  

Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija-2” ūdensapgādes pakalpojumus plāno sniegt 

378 lietotājiem (ūdens ievadu skaits) un kanalizācijas pakalpojumus – 214 lietotājiem (notekūdeņu 

izvadu skaits). Ūdensapgādes nodrošināšanai tiek izmantotas 7 nošķirtas ūdensapgādes sistēmas, 

10 ūdens ieguves urbumi, 7 dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un 18,9 km ūdensapgādes 

inženiertīklu. Kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšanai tiek izmantotas 5 kanalizācijas sistēmas, 

4 sūkņu stacijas, 5 NAI un 15,4 km kanalizācijas inženiertīklu.  

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekta izmaksas veido – 51 % personāla izmaksas, 

22 % elektroenerģijas izmaksas, 3 % pamatlīdzekļu nolietojums, 7 % remontu un materiālu 

izmaksas, 11 % pārējās izmaksas un 7 % rentabilitāte. Kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekta 

izmaksas veido – 58 % personāla izmaksas, 19 % elektroenerģijas izmaksas, 3 % pamatlīdzekļu 

nolietojums, 3 % remontu un materiālu izmaksas, 10 % pārējās izmaksas un 7 % rentabilitāte. 

Attiecībā par ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma izmaiņām – pēdējos 10 gados apjomi nav 

būtiski mainījušies, savukārt 2019.gadā saistībā ar SIA “LĒDURGAS KOMUNĀLAIS 

DIENESTS” pievienošanu gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas pakalpojumu apjoms ir 

palielinājies. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu projekta aprēķinā iekļautais lietotājiem piegādātais 

ūdens apjoms plānots 93 639 m3, kanalizācijas pakalpojumu tarifu projekta aprēķinā iekļautais no 

lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms plānots 73 866 m3. 

Nedaudz par to, kāpēc Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija-2” piedāvātie tarifi atšķiras no 

citu komersantu tarifiem. Tātad ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu atšķirības nosaka un ietekmē 

sniegto pakalpojumu apjoms, pieslēgumu blīvums, ūdenssaimniecības sistēmā veiktās investīcijas 

un atšķirības izvēlētajās tehnoloģijās, darbaspēka pieejamība, iegūtā ūdens kvalitāte, ūdens ieguves 

sūkņu atrašanās dziļums, augstums, līdz kādam jānodrošina ūdens piegāde, kanalizācijas sūkņu 

staciju skaits, spiešanas augstums, kas ir atkarīgs no konkrētās teritorijas reljefa un attāluma, kādā 

notekūdeņi ir jāpārsūknē, attīrīto notekūdeņu novadīšanas dabā iespējas u. tml. 

Tuvākie plānotie darbi ir sākt izmantot ūdens rezervuāru Raganas ciemā, lai samazinātu 

elektroenerģijas patēriņu. 

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus 

un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var Vidus ielā 12, 

Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, ceturtdienās, Krimuldas novada SIA “Entalpija-2” 

administrācijas telpās, iepriekš sazinoties ar Krimuldas novada SIA “Entalpija-2” kontaktpersonu, 

tālrunis 25546113 vai elektroniski: entalpija@krimulda.lv,. 

 

mailto:entalpija@krimulda.lv
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3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi, priekšlikumi un ieteikumi par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu un komersanta pārstāvja atbildes. 

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: kam jāsedz izmaksas saistībā ar ūdens skaitītāju 

uzstādīšanu? 

Regulatora pārstāvis: komercuzskaites mēraparātu par saviem līdzekļiem uzstāda un noplombē 

ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs, izmaksas atgūstot caur tarifiem. Tāpat pakalpojumu 

sniedzējs nodrošina esošā komercuzskaites mēraparāta verificēšanu vai nomaiņu, tiklīdz beidzies 

iepriekš uzstādītās komercuzskaites mērierīces verificēšanas periods. Arī ar šiem darbiem saistītās 

izmaksas ir jāatgūst caur tarifiem. Savukārt, dzīvokļos uzstādītie aukstā un siltā ūdens skaitītāji tiek 

uzstādīti un verificēti par dzīvokļa īpašnieka līdzekļiem un nav attiecināmi uz sabiedriskajiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 

Krimuldas novada pašvaldības pārstāvis: vai Krimuldas novada SIA “Entalpija-2” iesniegtajā 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektā ietvertās komponentes būtiski atšķiras no citu 

komersantu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem? 

Regulatora pārstāvis: nē, SIA “Entalpija-2” tarifu projektā ir ietvertas tādas pat izmaksu pozīcijas, 

kā citiem komersantiem. Vienīgi, tā kā komersants ir salīdzinoši mazs, arī pozīcijās ietvertās 

izmaksas ir salīdzinoši mazākas un dažās pozīcijās izmaksas pat nerodas. Gan ūdensapgādes, gan 

kanalizācijas pakalpojumu tarifi EUR/m³ ir iesniegti līdzīgā apmērā, kā citiem komersantiem pēdējā 

laikā. Regulatora tīmekļvietnē ir arī iespēja salīdzināt iesniegto tarifu projektu ar citu komersantu 

iesniegtajiem un spēkā esošajiem tarifiem. Tāpat var arī salīdzināt ikgadējos darbības rādītājus starp 

visiem regulētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem (Regulatora tīmekļvietnē, sadaļā 

komersantiem/ūdenssaimniecība/nozares rādītāji). 

Krimuldas novada pašvaldības pārstāvis: vai novada ietvaros ir jābūt vienādiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem? 

Regulatora pārstāvis: tas ir pašvaldības lēmums, bet pamatā teju visi komersanti izvēlas piemērot 

vienotus tarifus visā savā darbības teritorijā. Tas palīdz izlīdzsvarot izmaksas starp 

ūdenssaimniecības sistēmām un arī grāmatvedības ziņā tā ir vieglāk. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku pakalpojumu sniedzēji objektīva pamatojuma gadījumā 

var arī izvēlēties aprēķināt atšķirīgus pakalpojumu tarifus dažādās teritorijās, piemēram, ja būtiski 

atšķiras veikto investīciju apmērs un līdz ar to arī pakalpojumu kvalitāte. Bet pamatā gadījumu, 

rēķinot izmaksas mazākām apdzīvotām vietām atsevišķi, tās sanāk ļoti augstas, līdz ar to gan 

pakalpojumu sniedzēji, gan pašvaldības izvēlas atbalstīt tarifu izlīdzināšanu pakalpojumu 

sniegšanas teritorijas ietvaros. 

 

Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem nav priekšlikumu un ieteikumu par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu. 

Regulatora pārstāvis: pateicas Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija-2” pārstāvjiem un 

uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem par atsaucību un slēdz uzklausīšanas sanāksmi. 

 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 12:43 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 
Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 
 

     


