
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par  

pašvaldības SIA „Jaunpils KS”  

iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  

 

PROTOKOLS  
Jaunpils pils zaļajā zālē, „Jaunpils pils”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā 

 

2017.gada 8.decembrī                                                                              Nr.18 

 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājs  

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, pašvaldības SIA „Jaunpils KS” pārstāvis 

V. Uzvārds, pašvaldības SIA „Jaunpils KS” 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. Sanāksmes dalībnieku jautājumi, priekšlikumi un ieteikumi par pašvaldības SIA „Jaunpils 

KS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un komersanta pārstāvja atbildes. 

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmi.  

 

Regulatora pārstāvis informē klātesošos uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus par tarifa projekta 

izvērtēšanas procesu Regulatorā, par Regulatora regulētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, 

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

Uzklausīšanas sanāksmes ir viena no papildus iespējām ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem 

uzzināt par iesniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem. Sanāksmes mērķis ir 

informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus, sniegt atbildes un uzklausīt lietotāju ieteikumus un 

priekšlikumus par tarifu projektu. 

Komersanti ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus aprēķina saskaņā ar Regulatora 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas prasībām un iesniedz Regulatoram 

izvērtēšanai. Savukārt Regulators izvērtē 90 dienu laikā pēc to saņemšanas. Ja izskatot iesniegtos 

tarifu projektus un tam pievienotos tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentus, 

Regulators konstatēja, ka saņemtā informācija nav pietiekama objektīvai aprēķinātā tarifu projekta 

izvērtēšanai, Regulators ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus. Tarifu projekta 

pārrēķina termiņu un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu iesniegšanas 

termiņu neieskaita 90 dienu tarifu projekta izvērtēšanas termiņā. Izvērtētais tarifu projekts tiek 

apstiprināts vai noraidīts 30 dienu laikā pēc tā izvērtēšanas. 

2017.gada 7.novembrī pašvaldības SIA „Jaunpils KS” iesniedza Regulatoram izvērtēšanai jaunu 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Apstiprināšanai iesniegts - ūdensapgādes 

pakalpojumu tarifa projekts 0,85 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 

0,95 EUR/m3 (bez PVN). Tarifu projekts aprēķināts vienāds visiem ūdenssaimniecības 

pakalpojumu lietotājiem. 
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Patlaban iesniegtais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts atrodas izvērtēšanas 

stadijā un Regulators ir pieprasījis pašvaldības SIA „Jaunpils KS” iesniegt nepieciešamo papildu 

informāciju un skaidrojumus par tarifu projektu. Līdz ar to līdz brīdim, kad Regulators būs saņēmis 

no pašvaldības SIA „Jaunpils KS” visu nepieciešamo informāciju, tarifu projekta izvērtēšanas 

termiņš būs apturēts. 

Vēršu uzmanību, ka sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi ir pakalpojumi, kuri tiek regulēti 

līdz piederības robežai, kas ir robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, 

esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības 

pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) esošajām ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmām. Ārpus piederības robežas sniegtos pakalpojumus Regulators neregulē. Līdz 

ar to ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos ir iekļaujamas tikai tās izmaksas, kas attiecas uz 

konkrētā regulējamā sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu līdz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 

(piederības) robežai.  

Informāciju par tarifu projektu pašvaldības SIA „Jaunpils KS” savlaicīgi publicēja oficiālajā 

izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī nosūtīja Jaunpils novada pašvaldībai. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņas pašvaldības SIA „Jaunpils KS” skaidro ar 

ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu palielināšanos un sniegto pakalpojumu apjomu 

samazināšanos.  

Pašvaldības SIA „Jaunpils KS” ūdensapgādes pakalpojumus šobrīd sniedz 218 lietotājiem (ūdens 

ievadu skaits) un kanalizācijas pakalpojumus – 142 lietotājiem (notekūdeņu izvadu skaits). 

Pašvaldības SIA „Jaunpils KS”  ir sešas nošķirtas ūdensapgādes sistēmas (Jaunpils, Leveste, Saule, 

Jurģi, Strutele un Viesatas) un piecas nošķirtas kanalizācijas sistēmas (Jaunpils, Leveste, Saule, 

Jurģi un Viesatas). Dzeramais ūdens tiek iegūts kopumā no 8 ūdens ieguves urbumiem, katrā 

ūdensapgādes sistēmā ir viena ūdens sagatavošanas stacija. Kopējais SIA „Jaunpils KS” 

ūdensapgādes inženiertīklu garums ir 12,2 km, kopējais kanalizācijas inženiertīklu garums – 8,7 

km. Notekūdeņu pārsūknēšanai tiek izmantota 1 kanalizācijas sūkņu stacija, katrā no kanalizācijas 

sistēmām ir 1 notekūdeņu attīrīšanas iekārta. 

 

2. Sanāksmes dalībnieku jautājumi, priekšlikumi un ieteikumi par pašvaldības 

SIA „Jaunpils KS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un komersanta 

pārstāvja atbildes. 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu sanāksmes dalībniekiem priekšlikumu un ieteikumu paušanai.  

Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem nav jautājumu, priekšlikumu un ieteikumu par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. 

Regulatora pārstāvis pateicas pašvaldības SIA „Jaunpils KS” pārstāvjiem un uzklausīšanas 

sanāksmes dalībniekiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 12:16 

 

 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 


