
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par  

SIA „Komunālserviss TILDe”  

iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  

 

PROTOKOLS  
Tukuma pilsētas Kultūras nama tradīciju zālē, Lielā ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā 

 

2017.gada 29.septembrī                                                                              Nr.10 

 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, Tukuma novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas” pārstāvis 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājs  

 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, SIA „Komunālserviss TILDe” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA „Komunālserviss TILDe” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA „Komunālserviss TILDe” 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 „Komunālserviss 

TILDe” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. 

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 
 

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).   

Regulatora pārstāvis lūdz SIA „Komunālserviss TILDe” pārstāvi iepazīstināt uzklausīšanas 

sanāksmes dalībniekus ar skaidrojumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas 

nepieciešamību. 

 

2. Komersanta skaidrojums par jauno tarifa apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

Komersants ir sagatavojis prezentāciju (skaidrojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

projekta apstiprināšanas nepieciešamību). 

SIA „Komunālserviss TILDe” pārstāvis: SIA „Komunālserviss TILDe” piemēro 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kuri vairs nesedz ūdenssaimniecības pakalpojumu 

izmaksas. Līdz ar to ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek sniegti ar zaudējumiem.  
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Būtiskākās no izmaksu pozīcijām tarifu projektā sastāda pamatlīdzekļu nolietojums, 

elektroenerģijas izmaksas un personāla izmaksas. 

Pēc patlaban spēkā esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas Tukuma novada 

pašvaldība piešķīra SIA „Komunālserviss TILDe” tiesības no 2014.gada 1.oktobra sniegt 

ūdenssaimniecības pakalpojumus Tukuma novada Slampes pagasta Slampes un Ozolnieku ciemā un 

no 2016.gada 1.janvāra – Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā. Šajos ciemos Tukuma 

novada pašvaldība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu no 2012.gada līdz 2015.gadam 

realizēja ūdenssaimniecības projektus, kā rezultātā palielinājās kopējā pamatlīdzekļu vērtība. Šie 

pamatlīdzekļi tika iekļauti SIA „Komunālserviss TILDe” pamatkapitālā, līdz ar to ir ļoti 

palielinājies uz ūdenssaimniecības pakalpojumiem attiecināmais pamatlīdzekļu nolietojums. Šis 

pamatlīdzekļu nolietojums ir iekļauts Regulatoram iesniegtajā tarifu projekta aprēķinā. 

SIA „Komunālserviss TILDe” arī pati realizējusi vienu Eiropas fondu līdzfinansētu 

ūdenssaimniecības attīstības projektu Lestenē, kā rezultātā arī palielinājās pamatlīdzekļu vērtība. 

Elektroenerģijas izmaksas, salīdzinot ar 2014.gadu, ir palielinājušās, jo no 2016.gada 1.augusta 

mainījās elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi un palielinājās arī ievadstrāvas 

stipruma maksājums, kurš sadārdzina elektroenerģijas kopējās izmaksas.   

SIA „Komunālserviss TILDe” sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus 8 pagastos, kopā 13 

ūdensapgādes un 13 kanalizācijas tīklos. Līdz ar to ir lieli attālumi starp ūdenssaimniecības 

objektiem. Katrā pagastā ir 1 līdz 2 darbinieki, kuri apseko un uztur kārtībā esošās 

ūdenssaimniecības komunikācijas. Šo darbinieku algas tikai daļēji tiek attiecinātas uz 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, jo SIA „Komunālserviss TILDe” sniedz arī 

siltumapgādes, nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, pašvaldības ceļu uzturēšanas un citus 

pakalpojumus.  

Regulatoram apstiprināšanai iesniegts ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts 1,04 EUR/m3 (bez 

PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 1,37 EUR/m3 (bez PVN). Šobrīd 

SIA „Komunālserviss TILDe” ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēro Regulatora 2013.gadā 

apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,81 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas 

pakalpojumu tarifu 1,04 EUR/m3 (bez PVN), kuri stājās spēkā no 2014.gada 1.janvāra. 

Turpmāk plānotie ūdenssaimniecības efektivitātes pasākumi ir ūdens zudumu samazināšana, plānots 

pakāpeniski nomainīt ūdenssaimniecības infrastruktūras tīklus, kuros nav realizēti rekonstrukcijas 

projekti, plānots samazināt elektroenerģijas patēriņu, pakāpeniski nomainot infrastruktūras iekārtas 

pret energoefektīvākām, kā arī samazināt ārpakalpojumu apjomus un administratīvās izmaksas. 

Esam plānojuši peļņu gūt no ārpakalpojumiem, tādējādi samazinot uz ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem attiecināmos administratīvo izmaksu procentus, tāpēc arī ūdenssaimniecības tarifu 

projektā rentabilitāti esam iekļāvuši tikai 2 % apmērā.   

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

Tukuma novada pašvaldības pārstāvis: kas ir iekļauts izmaksu pozīcijā „pārējās izmaksas”? 

SIA „Komunālserviss TILDe” pārstāvis: telpu noma, dūņu izvešana, mazvērtīgs inventārs. 

Tukuma novada pašvaldības pārstāvis: kādi ir ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi citos 

novados? 

SIA „Komunālserviss TILDe” pārstāvis: iepazīties ar citu komersantu piemērotajiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem var Regulatora mājaslapā.  

Tukuma novada pašvaldības pārstāvis: par cik mājsaimniecībām sadārdzināsies 

ūdenssaimniecības pakalpojumi? 

SIA „Komunālserviss TILDe” pārstāvis: atkarīgs no patērētā ūdens apjoma. 

Tukuma novada pašvaldības pārstāvis: kāds SIA „Komunālserviss TILDe” būs ieguvums no 

jaunajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem? 
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SIA „Komunālserviss TILDe” pārstāvis: ūdenssaimniecības pakalpojumi netiks sniegti ar 

zaudējumiem. 

Laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas” pārstāvis: ūdenssaimniecības nozare nav rentabla. 

SIA „Komunālserviss TILDe” pārstāvis: jā. 

Laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas” pārstāvis: kāpēc sakaru pakalpojumu izmaksas ir tik 

lielas? 

SIA „Komunālserviss TILDe” pārstāvis: vairākiem darbiniekiem ir BITES pieslēgums, dažiem 

LMT. Lai nodrošinātu operatīvu informāciju par traucējumiem un avārijām ūdens atdzelžošanas 

stacijā, notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un kanalizācijas sūkņu stacijās caur GSM/SMS modemiem 

tiek sūtītas īsziņas par problēmām iekārtu darbībā. 

Laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas” pārstāvis: kas ir nekustamā īpašuma nomas izmaksās? 

SIA „Komunālserviss TILDe” pārstāvis: SIA „Komunālserviss TILDe” ir 2 urbumi, kuri atrodas 

uz privātās zemes. Zemes īpašniekiem tiek maksāta zemes nomas maksa. 

Laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas” pārstāvis: pēc Eiropas Savienības projektu realizācijas 

ūdenssaimniecības pakalpojumi tikai sadārdzinās. Iepriekš, kad ūdenssaimniecības pakalpojumus 

sniedza pagasta pārvaldes, tie bija lētāki. 

SIA „Komunālserviss TILDe” pārstāvis: pagasta pārvaldes sniegtie ūdenssaimniecības 

pakalpojumi tika dotēti un nesedza patiesās ūdenssaimniecības izmaksas.   

Tukuma novada pašvaldības pārstāvis: vai ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji spēs 

samaksāt plānotos tarifus? 

Regulatora pārstāvis: ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifam ir jānosedz visas pakalpojuma 

izmaksas, savukārt jautājums par lietotāju maksātspēju ir attiecināms uz iedzīvotāju sociālo 

aizsardzību un risināms, izmantojot valsts un pašvaldību rīcībā esošos sociālās aizsardzības 

mehānismus. 

 

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 „Komunālserviss TILDe” pārstāvjiem un uzklausīšanas 

sanāksmes dalībniekiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 12:54 

 

 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 


