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Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, Auces novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Auces novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Auces novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Auces novada pašvaldības pārstāvis 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji (sarakstu skatīt pielikumā) 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, SIA „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI ” pārstāvis  

V. Uzvārds, SIA „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” projektu vadītāja 

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 „AUCES 

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” 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 „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvi iepazīstināt 

uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus ar pamatojumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

2. Komersanta pamatojums par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

SIA „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI ” pārstāvis: Sakarā ar to, ka ir paplašinājusies 

SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 

darbības zona, aptverot gandrīz visu Auces novadu (izņemot Vecauces pagastu), un ir nepieciešami 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzlabojumi, kā arī tika secināts, ka Auces novada pagastos 

2014. un 2015.gadā reģionālā regulatora un Regulatora apstiprinātie ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifi un pašvaldības noteiktās maksas nesedz ūdenssaimniecības pakalpojumu 

izmaksas, 2016.gada 27.jūlijā Regulatorā apstiprināšanai tika iesniegts vienots ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifa projekts. Apstiprināšanai tika iesniegts ūdensapgādes pakalpojumu tarifa 
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projekts 0,99 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 1,23 

EUR/m3 (bez PVN).  

Lielākās izmaksu pozīcijas tarifa projekta aprēķinā ir elektroenerģijas un personāla 

izmaksas, kas saistīts ar minimālās darba algas paaugstināšanos un elektroenerģijas izmaksu 

sadārdzināšanos. 

 Papildus gribu vērst uzmanība, ka, lai uzlabotu ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un 

mazinātu izmaksas, SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ar Eiropas Savienības 

finansējumu un Auces novada pašvaldības līdzfinansējumu ir īstenojusi ūdenssaimniecības 

projektus, kuru rezultātā ir izbūvēti: 

• Jauns pazemes tīrā ūdens rezervuārs un artēziskā aka - Aucē; 

• Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija - Aucē, Lielaucē, Īlē; 

• Maģistrālie ūdensvadi - 3365,9 metri (Auce, Lielauce); 

• Rekonstruēts  ūdensvads - 1223,7 metri (tikai Lielauce); 

• Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas - Aucē, Lielaucē, Īlē; 

• Sūkņu stacijas 5gb -Aucē; 1gb. - Lielaucē; 

• Pašteces kanalizācija - 3613m Aucē, 222,5m Lielaucē,  

• Spiedvads - 1547m Aucē, 1198,5m Lielaucē. 

Veiktas ūdensapgādes objektu un maģistrālo tīklu nepieciešamās pārbūves: 

• Bēnē, Jelgavas un Stacijas ielu krustojumā padziļināts centralizētais ūdensvads; 

• Bēnē, Ozolu ielā atslēgts ūdenstornis un urbums, esošo klientu ūdensapgādes sistēma 

pievienota  Ezera ielas ŪAS; 

• Māju ievadu ūdensapgādes uzskaites sakārtošana Vītiņu, Ķeveles ciemos un Bēnes pagastā; 

• Atslēgts novecojis ūdensvada posms Ķevelē, tādējādi novēršot nelikumīgu ūdensvada 

lietošanu. 

Pašlaik norisinās darbs pie tarifu projekta izmaksu pozīciju koriģēšanas un tiek meklēti 

risinājumi ūdens zudumu samazināšanai. 

SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” nākotnē ūdenssaimniecības pakalpojumu 

uzlabošanas jomā plāno veikt šādus pasākumus: 

• Divu gadu laikā paredzēts uzstādīt ūdens atdzelžošanas sistēmas, kas uzlabos ūdens kvalitāti 

Ķeveles, Sniķeres, Ukru un Vecmiķeļu ciemos; 

• Visu ūdens pakalpojuma lietotāju pieslēguma punktu aprīkošana ar ūdensskaitītājiem, 

nepieļaujot norēķināšanos par  mēneša normu; 

• Pakāpeniska automātiskās uzskaites sistēmas ieviešana ar skaitītāju attālinātas nolasīšanas 

iespējām; 

• Jaunajā ES finanšu periodā (2014. - 2020.) plānots realizēt Vecauces un Vītiņu ciema 

kanalizācijas sistēmu pievienošanu Auces pilsētas kanalizācijas sistēmai un notekūdeņu 

novadīšanu uz Auces pilsētas NAI, kā arī Jaunu notekūdeņu  attīrīšanas iekārtu izbūve 

Bēnes pagastā; 

• Paplašināt kanalizācijas sistēmu, izbūvējot jaunus kanalizācijas tīklus Auces pilsētā: 

 (J.Mātera, E.Dinsberga, Kapsētas, Skolas (no Raiņa ielas - Skolas 9), Varoņu, Puškina (no 

Vītiņu ielas), J.Zālīša, A.Brigaderes, Lauku, O.Kalpaka, Dārza, Sporta, Jelgavas, Zemgales, 

Alkšņu, Lejas, Bēnes, Jaunā, Liepu, Tehnikas ielās). 

• Auces pilsētas maģistrālo ūdensvadu  savienot ar Vītiņu pagasta  ūdensapgādi, rodot iespēju 

Vītiņu pagasta iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvāku pakalpojumu; 

• Paplašināt maģistrālos tīklus tā, lai radītu papildus pieslēgšanās iespējas jauniem 

ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājiem. 
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3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: varbūt, ka ir labi, ka būs vienots tarifs un, ka par 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem turpmāk maksāsim vienādi, tomēr nepiekrītu, ka minētie 

uzlabojumi būtu jāveic divu gadu laikā, jo Ukros ir slikta ūdens kvalitāte (liels dzelzs saturs), varbūt 

tomēr varētu ātrāk veikt nepieciešamos pasākumus ūdens kvalitātes uzlabošanai? 

SIA „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI ” pārstāvis: Šī problēma pastāv gan Ukros, gan 

Ķevelē, tur bija uzstādītas atdzelžošanas iekārtas, diemžēl šādām iekārtām nav ilgs kalpošanas laiks. 

Mēs esam meklējuši arī citus risinājumus ūdens kvalitātes uzlabošanai un secinājuši, ka tas 

izmaksās aptuveni 6000 euro katrai vietai. Mūsu uzņēmums jau vairākus gadus cieš zaudējumus no 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, tāpēc ir nepieciešama tarifa paaugstināšana, kas ļautu 

uzlabot finanšu stāvokli un uzņēmums varētu sākt ieguldīt līdzekļus tajās vietās, kur tas ir visvairāk 

nepieciešams. Tas ļautu uzņēmumam izskatīt kreditēšanas iespējas. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: un tomēr Ukros ir slikta ūdens kvalitāte, bet tajā pašā 

laikā tiek celti ūdens pakalpojumu tarifi.  

SIA „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI ” pārstāvis: atbilde uz šo jautājumu jau tika 

sniegta, vēlos piebilst, ka Ukros regulāri tiek veiktas ūdens analīzes atbilstoši normatīvajiem aktiem 

un monitoringa plānam. Ūdens analīžu rezultātos ir norādīts, ka ūdens kvalitāte atbilst normatīvajos 

aktos noteiktajam. Uzskatu, ka šajā gadījumā arī  ir jāskatās, kas notiek māju iekšējos tīklos.  

 

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 projektiem. 

Regulatora pārstāvis pateicas Komersanta pārstāvjiem un uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem 

par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 12:58 

 

 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 


