
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par  

Limbažu pilsētas SIA „LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” iesniegto ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu  

 

 

PROTOKOLS  
Limbažu novada domes mazajā sēžu zālē Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā 

 

2018.gada 11.janvārī                                                                                  Nr.1 

 

 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, Limbažu novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājs 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājs  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, Limbažu pilsētas SIA „LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” (turpmāk - SIA 

„LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS”) pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA „LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” pārstāvis  

V. Uzvārds, SIA „LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” pārstāvis  

V. Uzvārds, SIA „LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” pārstāvis  

V. Uzvārds, SIA „LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” 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 „LIMBAŽU 

KOMUNĀLSERVISS” 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).   

Regulatora pārstāvis lūdz SIA „LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” pārstāvi iepazīstināt 

uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus ar skaidrojumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

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

 

Komersants ir sagatavojis prezentāciju (skaidrojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanas nepieciešamību). 

SIA „LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” pārstāvis: SIA „LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” ir 

iesniegusi izvērtēšanai Regulatoram jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. 

Šobrīd Limbažu novadā ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek piemēroti tarifi, kas apstiprināti 

sākot no 2008.gada, esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi nesedz SIA „LIMBAŽU 

KOMUNĀLSERVISS” ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nenodrošina 

sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti. 

Jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšana ir nepieciešama, jo būtiski ir 
pieaugušas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas - notikušas izmaiņas nodokļu un 
darba algu likumdošanā, pieaugušas izejmateriālu un degvielas cenas, palielinājušās 
elektroenerģijas un sadales tīkla cenas (obligātā iepirkuma komponente), palielinājušās vides 
kontroles uzraudzības prasības, plānota attālināto komercuzskaites mēraparātu iegāde un 
uzstādīšana. Tarifu projektā būtiskākās izmaksu pozīcijas ir personāla izmaksas, pamatlīdzekļu 
nolietojums, elektroenerģijas izmaksas. 

Saskaņā ar Regulatora padomes lēmuma Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika” 5.punktu, kurš nosaka, ka komersants aprēķina vienādu tarifa projektu 

visiem komersanta lietotājiem, bet, ja tam ir objektīvs ekonomiskais vai tehniskais pamatojums, 

komersants var aprēķināt atšķirīgus tarifa projektus nošķirtām centralizētajām ūdensapgādes 

sistēmām un nošķirtām centralizētajām kanalizācijas sistēmām, SIA „LIMBAŽU 

KOMUNĀLSERVISS” ir aprēķinājusi vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu visiem 

lietotājiem. Pamatojums kopējiem tarifiem – viens pakalpojuma sniedzējs visā pakalpojuma 

sniegšanas zonā, t.i. Limbažu novada Limbažu pilsētā, Limbažu, Katvaru, Pāles, Viļķenes un 

Umurgas pagastos, vietās, kur ir centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. 

SIA „LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” ir 12 nošķirtas ūdensapgādes sistēmas un 10 nošķirtas 

kanalizācijas sistēmas. Laika posmā no 2014.gada līdz 2015.gadam SIA „LIMBAŽU 

KOMUNĀLSERVISS” ir realizējusi divus Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētus 

ūdenssaimniecības attīstības projektus – „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Limbažu 

novada Limbažu pagasta Lādezera ciemā” un „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Limbažu 

novada Limbažu pagasta Ozolaines ciemā”. Projektu ietvaros kopumā pārbūvēti ūdensapgādes 

inženiertīkli 2,8 km garumā, ierīkoti kanalizācijas inženiertīkli 5,1 km garumā, kā arī pārbūvēti 2 

artēziskie urbumi un ierīkotas 3 jaunas kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas. Diemžēl 

tarifu projektos nedrīkst iekļaut Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto ūdenssaimniecības 

attīstības projekta daļu, drīkst iekļaut tikai pašu finansēto daļu, tāpēc nākotnē var rasties problēmas 

ar šo pamatlīdzekļu uzturēšanu. Tarifu projektos nedrīkst iekļaut arī tiešos norēķinus ar 

daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: esmu izpētījis Regulatora mājas lapu, kurā pieejama 

plaša informācija, tajā skaitā par 2017.gadā apstiprinātajiem tarifiem – kāpēc SIA „LIMBAŽU 

KOMUNĀLSERVISS” ir visaugstākās kopējās izmaksas uz vienu m3?  

Regulatora pārstāvis: ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi dažādās apdzīvotajās vietās atšķiras 

un šīs atšķirības nosaka pakalpojumu sniegšanas nosacījumi, piemērām, no dabīgiem ūdens avotiem 

iegūtā ūdens kvalitāte, izvēlētie ūdensapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, ūdensapgādes 

sistēmas kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās, 

demogrāfiskās u.c. īpatnības (reljefs, apbūve, pakalpojumu lietotāju daudzums, blīvums utt.). No 

šiem nosacījumiem arī ir atkarīgas ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas kopējās izmaksas 

katrā apdzīvotā vietā, kas rodas, nodrošinot  ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Gribu vērst 
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uzmanību, ka SIA „LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” ir 12 nošķirtas 

ūdensapgādes sistēmas un 10 nošķirtas kanalizācijas sistēmas un  šīs  sistēmas atrodas tālu, viena no 

otras.  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: salīdzinot šīs kopējās izmaksas, ar citiem līdzīgiem 

komersantiem apjoma ziņā, piemēram, ar SIA „Kuldīgas ūdens” un SIA „Tukuma ūdens”, SIA 

„LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” ir visaugstākās kopējās izmaksas uz m3. 

Regulatora pārstāvis: ir nekorekti salīdzināt komersantu kopējās izmaksas uz m3, jo, piemēram, 

gan SIA „Kuldīgas ūdens”, gan SIA „Tukuma ūdens” gadījumā pašvaldība sedz izmaksas, kas 

saistītas ar lietus ūdens attīrīšanu. Vai Limbažu novada pašvaldība sedz SIA „LIMBAŽU 

KOMUNĀLSERVISS” lietus ūdens attīrīšanas izmaksas? 

Limbažu novada pašvaldības pārstāvis: šādas sarunas ar SIA „LIMBAŽU 

KOMUNĀLSERVISS” ir bijušas, pašlaik viss ir procesā. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: tā kā Regulatoram ir iesniegti vienoti tarifu projekti 

vai nav tā, ka Limbažu pilsētas iedzīvotāji maksās par pagasta iedzīvotāju ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem? 

Regulatora pārstāvis: ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika paredz, ka 

var aprēķināt vienādu, vai  atšķirīgus tarifa projektus nošķirtām centralizētajām ūdensapgādes 

sistēmām un nošķirtām centralizētajām kanalizācijas sistēmām. SIA „LIMBAŽU 

KOMUNĀLSERVISS” ir izvēlējies aprēķināt vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu. 

Papildus gribu informēt, ka Regulators ir lūdzis Limbažu novada pašvaldībai sniegt viedokli par 

vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu visiem SIA „LIMBAŽU 

KOMUNĀLSERVISS” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.  

SIA „LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” pārstāvis: kā jau iepriekš minēju, pamatojums 

kopējiem tarifiem – viens pakalpojuma sniedzējs visā pakalpojuma sniegšanas zonā. Tika arī 

aprēķināti tarifi atsevišķi pilsētai un atsevišķi pagastiem, Limbažu novada pagastu kopējais tarifs 

sanāca aptuveni 4 EUR. Tā kā tā starpība nav tik liela.  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: kāpēc vēl joprojām nav iespējas SIA „LIMBAŽU 

KOMUNĀLSERVISS” mājaslapā nodot ūdens skaitītāju rādījumus? 

SIA „LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” pārstāvis: patlaban ir iespēja atnākt  uz SIA 

„LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” un, rakstiski norādot e-pasta adresi, gan elektroniski saņemt 

rēķinus, gan iesniegt skaitītāju rādījumus. Mājaslapā pagaidām nav iespējas nodot skaitītāja 

rādījumus, bet nākotnē par to ir domāts. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: izskatās, ka šī uzklausīšanas sanāksme tiek organizēta 

ķeksīša pēc, jo informācija par šo sanāksmi ir nopublicēta tikai laikrakstā „Latvijas vēstnesis”, ko 

faktiski neviens nelasa. Regulatoram nevajadzētu taupīt naudu un informāciju publicēt vietējā 

laikrakstā „Auseklis”, tad uz šo sanāksmi ierastos vairāk iedzīvotāju. 

Regulatora pārstāvis: likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” ir noteikts, ka 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu 10 dienu laikā pēc 

projekta iesniegšanas Regulatoram publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un savā 

mājaslapā internetā, ja tāda ir, kā arī iesniedz to Regulatoram publicēšanai Regulatora mājaslapā 

internetā. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tarifu projekts skar lietotājus, kuri atrodas konkrētā 

administratīvajā teritorijā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu 

projektu nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā 

internetā. Šī likuma norma ir ievērota, informācija tika publicēta, gan komersanta, gan Regulatora 

mājaslapā. Atbildot par uzklausīšanas sanāksmi, paskaidroju, ka Regulators savlaicīgi nosūtīja 

Limbažu novada pašvaldībai informāciju par uzklausīšanas sanāksmi ar lūgumu informēt 

iedzīvotājus un nodrošināt sludinājuma ievietošanu pašvaldības mājaslapā internetā. Tā ir 

pašvaldības atbildība, kā un kādā veidā tiek informēti iedzīvotāji.  

Uzklausīšanas sanāksmes ir viena no papildus iespējām lietotājiem uzdot jautājumus sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējam, saņemt skaidrojumus un izteikt priekšlikumus. 
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Limbažu novada pašvaldība kopā ar SIA „LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” var paši 

rīkot papildus sanāksmi, tādejādi nodrošinot iespēju lietotājiem uzdot jautājumus un no SIA 

„LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” un Limbažu novada pašvaldības saņemt skaidrojumus par 

plānoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu palielinājumu.  

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 Limbažu pilsētas SIA „LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” 

pārstāvjiem un uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 12:56 

 

 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 


