
 

Regulatora uzklausīšanas sanāksme par  

SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”  

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 

 

PROTOKOLS  
Kocēnu kultūras nama Kamīnzālē, Alejas ielā 3, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 

 

 

2016.gada 4.novembrī                                                                                    Nr.15 

 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, Kocēnu novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Kocēnu novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Kocēnu novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Kocēnu novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Vaidavas pagasta pārvaldes pārstāvis 

V. Uzvārds, Vaidavas pagasta pārvaldes pārstāvis 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs 

V. Uzvārds, DzĪB “Kultūras 6” pārstāvis 

V. Uzvārds, Dikļu pagasta pārvaldes pārstāvis 

V. Uzvārds, Zilākalna pagasta pārvaldes pārstāvis 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs 

 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 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 „KOCĒNU 

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 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 „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvi iepazīstināt 

uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus ar pamatojumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanas nepieciešamību. 
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2. Komersanta pamatojums par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis: SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” atbilstoši Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumam Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” sagatavoja un iesniedza izvērtēšanai jaunu 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu, kas aprēķināts vienāds visiem Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, 

Rubenes, Vaidavas un Zilākalna ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem. Apstiprināšanai 

iesniegts ūdensapgādes pakalpojumu tarifu projekts 0,89 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas 

pakalpojumu tarifa projekts 1,24 EUR/m3 (bez PVN). Šobrīd SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēro Kocēnu novada pašvaldības 

2011.gadā noteiktās maksas par ūdenssaimniecības pakalpojumiem.  

Tā kā pašvaldību noteiktās maksas vairs nesedz uzņēmuma izmaksas, kas saistītas ar 

ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanu Kocēnu novada ciemos, bija nepieciešams iesniegt 

jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu. Tarifu projektā būtiskākās izmaksu pozīcijas ir 

personāla, elektroenerģijas, transportlīdzekļu uzturēšanas un pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu 

izmaksas. SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdensapgādes pakalpojumus sniedz 

417 ūdensapgādes pakalpojumu lietotājiem (ūdens ievadu skaits) un kanalizācijas pakalpojumus – 

331 kanalizācijas pakalpojumu lietotājam (notekūdeņu izvadu skaits). Kopējais SIA „KOCĒNU 

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdensapgādes inženiertīklu garums ir 28,86 km (sešas nošķirtas 

ūdensapgādes sistēmas) un kopējais kanalizācijas inženiertīklu garums – 24,46 km (sešas nošķirtas 

kanalizācijas sistēmas).  

Līdz ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta iesniegšanai SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas zonā ir realizēti septiņi Eiropas 

Savienības Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēti ūdenssaimniecības attīstības projekti, šos 

projektus realizēja Kocēnu novada pašvaldība. Projekti tika realizēti Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, 

Rubenes un Vaidavas ciemos.  

Tuvākajos gados SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” plāno veikt Zilākalna ciema 

kanalizācijas tīklu un Kocēnu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju. Pēc notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas nebūs vairs nepieciešamības nodot daļu notekūdeņu attīrīšanai 

SIA „Valmieras ūdens”. Kā arī uzņēmumā tiks turpināts darbs pie dzeramā ūdens pastāvīgas un 

noturīgas kvalitātes nodrošināšanas līdz patērētājam, ūdens zudumu samazināšanas un infiltrāta 

samazināšanas, jo liels lietus ūdeņu apjoms nonāk kanalizācijas sistēmā, bet dabas resursu nodoklis 

tiek maksāts no kopējā attīrīto notekūdeņu daudzuma. 

 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

Zilākalna pagasta pārvaldes pārstāvis: kāpēc netiek regulēti SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” sniegtie siltumenerģijas pakalpojumi? 

SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis: siltumenerģijas apgādes 

pakalpojums ir regulējams, ja kopējais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh/gadā. 

SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” nesasniedz regulējamo slieksni. 

Zilākalna pagasta pārvaldes pārstāvis: attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja komersants 

novada savāktos notekūdeņus cita komersanta tīklā sastāda 3 333 EUR. Kas šīs ir par izmaksām? 

SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis: daļa notekūdeņu tiek nodoti 

attīrīšanai SIA „Valmieras ūdens”. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: kāpēc liekat jaunus skaitītājus, bet neizmantojat jau 

esošos, vecos?  

SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis: no šī gada 1.janvāra spēkā ir jauns 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kas paredz, ka pakalpojumu sniedzēja pienākums ir par 

saviem līdzekļiem nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu un veikt sniegto 

pakalpojumu uzskaiti. Savukārt jūsējos skaitītājus nevar paņemt SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” bilancē. 
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Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: kā lietus ūdeņi nokļūst kanalizācijā?  

SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis: caur kanalizācijas skatakām. 

Zilākalna pagasta pārvaldes pārstāvis: vai tarifu projektā ir iekļautas izmaksas par virslimita 

piesārņojumu? 

SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis: nē. 

Zilākalna pagasta pārvaldes pārstāvis: Jūs veicat papildus analīzes, kuru izmaksas tiek iekļautas 

tarifu projektā. Savukārt no pārkāpējiem par virslimita piesārņojumu, Jūs maksu ņemat? 

SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis: ja mēs konstatējam virslimita 

piesārņojumu, tad sadarbībā ar iespējamo piesārņotāju analizējam cēloņus un atrodam risinājumu 

(atbilstoši izrakstam rēķinu). SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” darbojas tikai 1,5 

gadu, un mēs tikai apzināmies inženierkomunikāciju apjomus (savu saimniecību).  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: vai tad kad tiks sakārtotas Kocēnu notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas, izmaksas par notekūdeņu attīrīšanu samazināsies? 

SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis: jā, jo nebūs jāmaksā 

SIA „Valmieras ūdens”. 

Zilākalna pagasta pārvaldes pārstāvis: kur ūdenssaimniecībā ir piederības robeža, pirms vai aiz 

skaitītāja? 

SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis: ūdensapgādes sistēmu piederības 

robeža ir ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja valdījumā līdz pakalpojumu lietotāja īpašuma 

pieslēguma vietai (akai) uz centralizētā ciemata ūdensapgādes tīkla, bet kanalizācijas sistēmu 

piederības robeža ir pakalpojuma sniedzēja valdījumā līdz pakalpojumu lietotāja īpašuma 

pieslēguma vietai (akai/skatakai) uz centralizētā ciemata sadzīves notekūdeņu tīkla. 

 

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. 13:07 

 

 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 

 


