
 

Regulatora uzklausīšanas sanāksme par SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS 

UZŅĒMUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 

 

PROTOKOLS  
Aizputes kultūras namā, Atmodas ielā 16, Aizputē, Aizputes novadā 

 

 

2016.gada 14.decembrī                                                                            Nr.18 

 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs 
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V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs 

 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” (turpmāk – Komersants) 

pārstāvis  

V. Uzvārds, Komersanta 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 regulēto ūdenssaimniecības pakalpojumu). 

2. Komersanta pamatojums par jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta 

apstiprināšanas nepieciešamību. 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi un ieteikumi par SIA „AIZPUTES 

KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. 

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 
 

Regulatora pārstāvis informē klātesošos uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus par tarifu projektu 

izvērtēšanas procesu Regulatorā, par Regulatora regulēto ūdenssaimniecības pakalpojumu, par 

sanāksmes mērķi un norises kārtību (sagatavota Regulatora prezentācija).   

Regulatora pārstāvis lūdz SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” pārstāvi iepazīstināt 

uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus ar pamatojumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

2. Komersanta pamatojums par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

Komersanta pārstāvis:  SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” ir Aizputes novada 

pašvaldības uzņēmums, kurš sniedz ūdenssaimniecības, siltumapgādes un citus pakalpojumus. Jau 

1998.gadā Aizputes pilsēta iesaistījās ūdenssaimniecības attīstības Latvijas mazpilsētu Valsts 
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programmā ar ievērojamu investīciju piesaisti. 2003.gadā tika veikta Aizputes notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija programmas „800+” ietvaros ar „Phare” 

pamatfinansējumu, kuras rezultātā tika uzbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārta. Savukārt ar 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu no 2007. līdz 2013.gadam SIA „AIZPUTES 

KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” ir realizējusi projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Aizputē”. Projekta ietvaros tika veikti būtiski ūdenssaimniecības uzlabojumi - ierīkoti trīs jauni 

ūdens ieguves urbumi, ierīkota jauna ūdens sagatavošanas stacija, otrā pacēluma sūkņu stacija, divi 

tīrā ūdens rezervuāri, piecas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, tika uzstādīta ūdenssaimniecības 

iekārtu attālinātās vadības un kontroles sistēma, kā arī ierīkoti ūdensapgādes inženiertīkli 8,895 km 

garumā un pārbūvēti esošie ūdensapgādes inženiertīkli 8,752 km garumā, ierīkoti pašteces 

kanalizācijas inženiertīkli 8,174 km garumā un pārbūvēti esošie pašteces kanalizācijas inženiertīkli 

0,345 km garumā, kā arī ierīkoti jauni kanalizācijas spiedvadi 0,582 km garumā.  

Patlaban SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumiem 

piemēro Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2006.gadā apstiprināto ūdensapgādes 

pakalpojumu tarifu 0,97 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,68 EUR/m3 (bez 

PVN). Neskatoties uz būtiskām izmaiņām LR ekonomikā un enerģijas resursu cenās, desmit gadus 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir bijuši nemainīgi. Spēkā esošie ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifi nesedz ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas Aizputes pilsētā. Ņemot vērā, 

ka būtiski ir samazinājušies ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomi. Piemērām 2006.gadā 

notekūdeņu kopējais attīrītais apjoms bija 250 000 m3, savukārt 2015.gadā aptuveni 160 000 m3. 

Līdz ar to bija nepieciešams iesniegt jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 

2016.gada 22.novembrī SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” iesniedza Regulatoram 

jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kur ūdensapgādes pakalpojumu tarifa 

projekts aprēķināts 0,97 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts                     

1,35 EUR/m3 (bez PVN).  

Lielākās izmaksu pozīcijas tarifu projektā sastāda pamatlīdzekļu nolietojums, personāla izmaksas 

un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. Tarifu projektā rentabilitāte ir iekļauta 7 % apmērā, kā 

to pieļauj Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmums Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika).  

SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” ir uzsākusi darbu pie projekta - „Būvprojekts 

kanalizācijas tīklu, spiedvadu un kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Aizputē”, kura ietvaros plānota  

kanalizācijas tīklu izbūve 3 km garumā; kanalizācijas sūknētavu izbūve (Līdumu ielā; Liepājas ielā 

10; Pļavu ielā), 15 atzaru izbūve uz 2008.gada būvētiem kanalizācijas tīkliem, Kuldīgas ielas 

spiedvada rekonstrukcija un komercuzskaites mēraparāta uzstādīšana katrā dzīvojamā mājā uz 

piederības robežas. Tāpat ir jānodrošina dzeramā ūdens pastāvīga un noturīga kvalitāte, sadzīves 

notekūdeņu attīrīšanā jāievēro vides kvalitātes prasības. Plānots samazināt virszemes ūdens 

ieplūšanu sadzīves kanalizācijā, kā arī veikt pasākumus ūdens zudumu samazināšanā. 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: Jūs teicāt, ka 2015.gadā attīrītais notekūdeņu apjoms 

bija 150 000 m3, savukārt tarifa projektā ir iekļauti 112 000 m3. 

Komersanta pārstāvis:  tarifa projekta aprēķinā ir norādīts no lietotājiem savāktā notekūdeņu 

daudzums, savukārt kopējais attīrītais sastāda ap 160 000 m3. Šo starpību (30%) veido lietus ūdeņi, 

kuri nokļūst centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā. Aizputes pilsētā lietus kanalizācijas sistēma 

nav nošķirta no kopējais centralizētās kanalizācijas sistēmas. Patlaban uzņēmums risina ar Aizputes 

novada pašvaldību jautājumu, lai uzņēmumam daļēji kompensētu  izmaksas, kas rodas saistībā ar 

lietus ūdeņiem. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

arī ir iesniegusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. Paanalizējot, konstatēju, ka pie 

līdzīga kanalizācijas pakalpojuma apjoma būtiski atšķiras personāla izmaksas. SIA „SKRUNDAS 
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KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” tās sastāda aptuveni 27 000 EUR, savukārt SIA 

„AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” – 57 950 EUR. Vai šīs izmaksas ir pamatotas? 

Komersanta pārstāvis:  patlaban tarifa projekts ir izvērtēšanā. Savukārt gribu vērst uzmanību, ka                          

SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” ļoti maz izmanto ārpakalpojumus, bet pārsvarā 

visus remontdarbus veic uzņēmuma darbinieki. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” 

2015.gadā strādāja ar 32 000 EUR lieliem zaudējumiem. Vai ar jaunajiem ūdenssaimniecības 

tarifiem plānots segt zaudējumus? 

Komersanta pārstāvis:  lielākos zaudējumus uzņēmumam rada kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšana, pēc jaunu tarifu apstiprināšanas plānots, ka zaudējumi jūtami samazināsies. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: cik darbinieku ir nodarbināti ūdenssaimniecībā? 

Komersanta pārstāvis:  4 darbinieki. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: vai ir daudz parādnieku par ūdeni? 

Komersanta pārstāvis:  jā, daudz. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: tarifa projektā ir iekļauta rentabilitāte 7 % apmērā. Tā 

ir peļņa. 

Komersanta pārstāvis:  tarifu projektā rentabilitāte ir iekļauta 7 % apmērā, kā to pieļauj Metodika. 

Peļņa ir paredzēta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: Aizputes iedzīvotājiem tas ir ļoti krass tarifu 

pieaugums. Vai ir iespējams tarifus paaugstināt pakāpeniski? 

Komersanta pārstāvis:  ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir bijuši nemainīgi desmit gadus. 

Jau tehniski ekonomiskajā pamatojumā bija plānots, ka 2010.gadā tarifi būtu 1,12 EUR, savukārt 

2011.gadā jau 1,20 EUR. Spēkā esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi nesedz 

ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Līdz ar to iesniegtie ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifi ir nepieciešami, lai SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” spēju nodrošināt 

ūdenssaimniecības pakalpojumus. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: kāpēc ir atšķiras apjomi starp ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumiem? 

Komersanta pārstāvis:  ir lietotāji, kuriem sniedzam tikai ūdensapgādes pakalpojumus un ir tādi, 

no kuriem savācam tikai notekūdeņus. Piemērām AS „KURZEMES ATSLĒGA” mums nodod tikai 

notekūdeņus. 

4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi. 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu sanāksmes dalībniekiem priekšlikumu un ieteikumu paušanai.  

Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem nav priekšlikumi un ieteikumi par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu. 

Regulatora pārstāvis pateicas Komersanta pārstāvjiem un uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem 

par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 13:06 

 

 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 
Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 

 


