
 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par  

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

projektu  

 

 

PROTOKOLS  
Pļaviņu kultūras nama mazajā zālē Daugavas ielā 49, Pļaviņās, Pļaviņu novadā 

 

2019.gada 12.aprīlī                                                                                       Nr. 5 
 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

V. Uzvārds, Pļaviņu novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja (mājas apsaimniekotājs)  

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja  

V. Uzvārds, laikraksta “Staburags” pārstāvis 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja  

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs 

 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārstāvis 

V. Uzvārds SIA “Pļaviņu 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 “Pļaviņu 

Komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (turpmāk – tarifu 

projekts). 

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 “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” 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 “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārstāvis: patreiz SIA “Pļaviņu Komunālie 

pakalpojumi” sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus, piemērojot Regulatora 2011.gadā 

apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,92 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas 

pakalpojumu tarifu 1,44 EUR/m3 (bez PVN). Šādi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi tiek 

piemēroti Pļaviņu pilsētā un Vietalvas pagastā.  

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, pildot Regulatora noteiktās prasības, katru gadu iesniedz 

informāciju par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, tai skaitā par ieņēmumiem, 

izmaksām un sniegto pakalpojumu apjomu. 2018.gadā Regulators norādīja, ka ūdenssaimniecības 

pakalpojumu ieņēmumi 2016. un 2017.gadā nesedza ūdenssaimniecības pakalpojumu izdevumus un 

minētos pakalpojumus SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” sniedza ar zaudējumiem. Ņemot vērā 

iepriekš minēto, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” tika noteikts aprēķināt un iesniegt 

Regulatoram jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. 

2019.gada 25.februārī SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iesniedza Regulatoram izvērtēšanai 

ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 0,97 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu 

tarifa projektu 1,73 EUR/m3 (bez PVN). 

Būtiskākās izmaksu pozīcijas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektā ir personāla izmaksas, 

elektroenerģijas un kurināmā izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojums un pārējās saimnieciskās 

darbības izmaksas. Ūdensapgādes tarifa projektā personāla izmaksas sastāda 41,7 %, nodokļu 

maksājumi 9,5 %, pārējās saimnieciskās darbības izmaksas sastāda 43,8 %. Kanalizācijas 

pakalpojuma tarifa projektā personāla izmaksas sastāda 45,3 %, pamatlīdzekļu nolietojuma 

izmaksas sastāda 22,2 %, pārējās saimnieciskās darbības izmaksas sastāda 29,5 %.  

Kopš 2011.gada (kad tika apstiprināts patlaban spēkā esošais ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifs) ir notikušas izmaiņas nodokļu likumdošanā (pieaugums sociālā, dabas resursu, akcīzes, 

transportlīdzekļu ekspluatācijas u. c. nodokļu likmēs), būtiski palielinājušās elektroenerģijas un 

sadales pakalpojumu cenas, materiālu, algu un ārpakalpojumu cenas, ir veiktas izmaiņas obligātā 

iepirkuma un jaudas komponentēs. 

Pļaviņu pilsētas ūdensapgādes sistēmā tikai 7 % no inženiertīkliem ir izbūvēti pēc 2000.gada, pārējā 

sistēmas daļa ir novecojusi. Liela daļa no sistēmas ir izbūvēta no čuguna cauruļvadiem, kuri ir 

trausli punktveida slodžu gadījumos. SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” savu finansiālo iespēju 

robežās un ar Pļaviņu novada pašvaldības atbalstu remontē un iespēju robežās arī turpinās remontēt 

kritiskākos sistēmas posmus. Pļaviņu novada pašvaldība šobrīd ir izsludinājusi būvdarbu iepirkumu 

“Ūdensvada un kanalizācijas maģistrālo tīklu nomaiņa Raiņa ielā posmā no Torņupītes līdz Atvaru 

ielai, Upes ielā un Vietalvas ielā, Pļaviņās”. 

Attiecībā par SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” veiktajiem efektivitātes pasākumiem 

paskaidrojam, ka lielas ūdens noplūdes 2018.gadā bija vērojamas Odzienas ciemā, kurā ģeoloģisko 

apstākļu dēļ un ciema robežās plūstošo strautu un grāvju dēļ bija grūti noteikt konkrētas ūdensvada 

plīsuma vietas. 2018.gada ziemā, kad dabiskās ūdensteces aizsala, radās iespēja konstatēt, kurās 

vietās tieši ir izveidojušās ūdens noplūdes, un uzņēmums novērsa 3 plīsuma vietas. 

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” turpinās darbu pie jaunu ūdensvada plīsuma vietu 

meklēšanas un plīsumu likvidēšanas. Lai samazinātu ūdenssaimniecības nozarē esošos izdevumus, 

2018.gadā tika izvērtēti elektrības piegādātāji, pārbaudīts un izvērtēts elektroenerģijas patēriņš 

ūdenssaimniecības objektos. Rezultātā SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” veica esošo 

elektrības pieslēgumu skaita un jaudas samazinājumu līdz nepieciešamajam minimumam. 
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Tāpat SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” turpina darbu pie jaunu pieslēgumu skaita 

palielināšanas. 2018.gadā pieslēgumu skaits ūdensapgādē tika palielināts par 2, kanalizācijā tika 

izveidoti 8 jauni pieslēgumi.  

Vēršu uzmanību, ka iepazīties ar tarifu projektā ietverto informāciju, kā arī sniegt savus 

priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu sabiedrisko pakalpojumu lietotājs var SIA “Pļaviņu 

Komunālie pakalpojumi” birojā, Daugavas ielā 43, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, darbdienās no plkst. 

8.00 līdz 12.00. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var 

iesniegt SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, Daugavas iela 43, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-

5120, e-pasta adrese: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv.  

Detalizētāku informācija: https://www.vestnesis.lv/op/2019/44.DA2 

 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: kāda būs gala summa ūdenssaimniecības pakalpojumu 

lietotājam? 

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārstāvis: patreiz iesniegtais ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projekts paredz ūdensapgādes pakalpojuma tarifu 1,18 EUR/m3 (ar PVN) un 

kanalizācijas pakalpojumu tarifu 2,10 EUR/m3 (ar PVN). 

Regulatora pārstāvis: patlaban iesniegtais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts atrodas 

izvērtēšanas stadijā un Regulators ir pieprasījis SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iesniegt 

nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektu. Līdz ar to līdz brīdim, kad 

Regulators būs saņēmis no SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” visu nepieciešamo informāciju, 

tarifu projekta izvērtēšanas termiņš būs apturēts. Regulators, izvērtējot komersanta aprēķināto tarifu 

projektu, pārbauda tajā ietverto tarifu veidojošo izmaksu ekonomisko pamatotību. Ja SIA “Pļaviņu 

Komunālie pakalpojumi” nevar pamatot kādas no tarifu projektā iekļautajām izmaksām, Regulators 

lūdz izslēgt attiecīgās izmaksas no tarifu projekta. 

Regulatora pārstāvis: ir sagaidāms, ka tarifu projekts tiks precizēts, jo Regulators jau ir lūdzis 

veikt pamatlīdzekļu nolietojuma precizējumus. Kolīdz tiks veikti precizējumi, tā  Regulatora 

mājaslapā tiks ievietots precizēts kopsavilkums, kuru varēs salīdzināt ar sākotnēji iesniegto un 

redzēt, kuras izmaksu pozīcijas ir pamainījušās. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: kāpēc privātmāju īpašniekiem, kas izved ar 

kanalizācijas mašīnu ārā notekūdeņus, par to ir jāmaksā 30 euro? 

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārstāvis: jūs maksājat par asenizācijas pakalpojumu. 

Regulatora pārstāvis vai Jūs lietojat centralizētos ūdenssapgādes pakalpojumus? 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: nē, mums ir savas ūdens akas. 

Regulatora pārstāvis Jums ir saistoši 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumi 

Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kuri 

nosaka notekūdeņu apsaimniekošanas prasības nekustamā īpašuma īpašniekiem notekūdeņu 

kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 

Pļaviņu novada pašvaldības pārstāvis: dome jau ir izdevusi saistošos noteikumus par 

decentralizētajām kanalizācijas sistēmām un ir izveidots šo sistēmu reģistrs. Domē ir izdoti arī 

saistošie noteikumi par pieslēgšanos pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un pie ūdensvada, kur 

vairākām iedzīvotāju grupām ir paredzēts pašvaldības atbalsts pieslēgumu izbūvei 80-90 % apmērā 

un iedzīvotājiem ir iespēja rakstīt domei iesniegumu, lai saņemtu atbalstu. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: kas ir iekļauts izmaksu pozīcijā “apsardzes 

izmaksas”? 

mailto:komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv
https://www.vestnesis.lv/op/2019/44.DA2
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SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārstāvis: ēkās un ūdenssaimniecības objektu teritorijās 

uzstādītās video kameras un signalizācija. Šajos objektos netiek nodrošinātas diennakts dežūras, bet 

uzraudzība ir jānodrošina. 

 

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 “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārstāvjiem un 

ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem par atsaucību un slēdz uzklausīšanas sanāksmi. 

 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 12:42 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

Regulatora pārstāvis                                                /paraksts/                              V. Uzvārds 

 
Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 


