
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par  

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

projektu  

 

PROTOKOLS  
Kandavas kultūras nama zālē, Lielā ielā 28, Kandavā, Kandavas novadā 

 

2018.gada 20.jūlijā                                                                                                       Nr.19 
 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, Kandavas novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pārstāvis  

V. Uzvārds, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 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 SIA „Kandavas 

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 regulētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, 

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

Papildus tiek vērsta uzmanība, ka informācija par SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 

iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu bija publicēta oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis” (26.06.2018. Nr.126), Kandavas novada pašvaldības mājaslapā (26.06.2018.), 

Kandavas novada domes informatīvajā izdevumā „Kandavas novada vēstis” (05.07.2018. Nr.7) un 

Regulatora mājaslapā. Savukārt, informācija par uzklausīšanas sanāksmi bija publicēta Kandavas 

novada pašvaldības mājaslapā (10.07.2018.) un Regulatora mājaslapā (03.07.2018.). 

Regulatora pārstāvis lūdz SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pārstāvi iepazīstināt 

uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus ar skaidrojumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

2. Komersanta skaidrojums par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

Komersants ir sagatavojis prezentāciju (skaidrojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanas nepieciešamību). 

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pārstāvis: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 

2018.gada 19.jūnijā ir iesniegusi izvērtēšanai Regulatoram jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifu projektu, kur ūdensapgādes pakalpojumu tarifs aprēķināts – 1,56 EUR/m3 (bez PVN) un 

kanalizācijas pakalpojumu tarifs aprēķināts – 1,24 EUR/m3 (bez PVN). 
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Patlaban SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēro 

Regulatora 2015.gadā apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,06 EUR/m3 (bez PVN) un 

kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,31 EUR/m3 (bez PVN). 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos ietver tikai tās izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz 

centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveidi, uzturēšanu un pakalpojumu sniegšanu. 

Visam izmaksām ir jābūt ekonomiski pamatotām. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi dažādas 

vietās ir atšķirīgi, un tam par iemeslu ir vairāki faktori, piemēram: patēriņa apjoms, iedzīvotāju 

(apbūves) blīvums, teritorijas reljefs un teritoriālais izvietojums, veiktās investīcijas un pielietotās 

tehnoloģijas.  

Jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšana ir nepieciešama, jo katru gadu 

palielinās ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Papildus gribu vērst uzmanību, ka 

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ir apstiprināts darbības plāns 2018.-2023.gadam, kura 

ietvaros paredzēts Kandavas novadā sakārtot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, tai skaitā ir 

paredzēta jaunu inženiertīklu izbūve, jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, atdzelžošanas staciju 

pārbūve, bioloģisko sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība. 

 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

Kandavas novada pašvaldības pārstāvis: vai pašvaldības ieguldītie līdzekļi komersanta 

pamatkapitālā tiek iekļauti ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķinā? 

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pārstāvis: jā. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekta aprēķinā 

pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas ir iekļautas par 27% mazākas, salīdzinot ar 

2017.gada faktiskajām izmaksām. Vai tas ir pareizi? 

Regulatora pārstāvis: tarifa projektā izmaksas un pakalpojumu apjomi attiecas uz vienu gadu ilgu 

laika periodu. Noteiktais tarifs ir spēkā līdz jauna tarifa noteikšanai. Komersants, izstrādājot tarifu 

projektu, aprēķinos ņēma vērā iepriekšējā pārskata gada faktiskās un kārtējā gadā plānotās 

ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. 

Kandavas novada pašvaldības pārstāvis: vai korekti ir iekļaut 7% rentabilitāti? 

Regulatora pārstāvis: Metodika paredz, ka komersants tarifa projektā ir tiesīgs iekļaut rentabilitāti 

7% apmērā, kas aprēķināta procentos no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksām.  

 

4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi. 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu sanāksmes dalībniekiem priekšlikumu un ieteikumu paušanai.  

Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem nav priekšlikumu un ieteikumu par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu. 

Regulatora pārstāvis pateicas SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pārstāvjiem par atsaucību 

un slēdz uzklausīšanas sanāksmi. 

  

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 12:32 

 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 


