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Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, Skrundas novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Nīkrāces pagasta pārvaldes pārstāvis 

V. Uzvārds, biedrības “Divpadsmit kalēji” pārstāvis 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis  

V. Uzvārds, SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis  

V. Uzvārds, SIA „SKRUNDAS 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 „SKRUNDAS 

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 „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvi 

iepazīstināt uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus ar pamatojumu par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

2. Komersanta pamatojums par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis: Laika posmā no 2011.gada līdz 

2015.gadam SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ar Eiropas Savienības fondu 

atbalstu ir realizējusi vairākus ūdenssaimniecības attīstības projektus, kuru ietvaros ir ierīkotas 

ūdens sagatavošanas stacijas, kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kā arī 

ierīkoti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkli. Skrundas novada pagastos tiek piemērotas 

gan reģionālā regulatora, gan Regulatora apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi un 
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pašvaldības noteiktās maksas, kas nesedz ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Līdz 

ar to bija nepieciešams iesniegt jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu. Tarifi ir aprēķināti 

vienādi visā Skrundas novadā. Lielākās izmaksu pozīcijas tarifu projektā sastāda pamatlīdzekļu 

nolietojums, personāla izmaksas un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. Pārējās saimnieciskās 

darbības izmaksās lielākā izmaksu pozīcija ir elektroenerģija, kas ūdensapgādes tarifā sastāda 61%, 

savukārt kanalizācijas tarifā 79%. SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 2015.gadā 

iegūtais ūdens sastāda 83,8 tūkst. m3, savukārt tarifa projektā paredzētais apjoms ir 81,5 tūkst. m3, 

2015.gadā lietotājiem piegādātais ūdens ir 69,2 tūkst. m3, tarifa projektā paredzētais apjoms ir 66,9 

tūkst. m3, no lietotājiem 2015.gadā tika savākti 101,9 tūkst. m3 notekūdeņu, bet attīrīti 132,9 tūkst. 

m3, tarifa projektā paredzēts no lietotājiem savākt 94,3 tūkst. m3, bet kopējais attīrītais notekūdeņu 

apjoms paredzēts 101,7 tūkst. m3. Tarifu projektā rentabilitāte ir iekļauta 2 % apmērā. 

 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

Biedrības “Divpadsmit kalēji” pārstāvis: kāpēc kopējais attīrītais notekūdeņu apjoms tarifa 

projektā ir būtiski mazāks? 

SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis: veicot autoceļa A9 izbūvi, tika 

izbūvēta nodalīta lietus ūdeņu novadīšanas sistēma. Līdz ar to kopējais notekūdeņu apjoms ir 

samazinājies. 

Biedrības “Divpadsmit kalēji” pārstāvis: vai tarifa projektā ir iekļauta visa pamatlīdzekļu 

nolietojumu vērtība tiem pamatlīdzekļiem, kuri izbūvēti par Eiropas Savienības līdzekļiem? 

SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis: tikai pašvaldības līdzfinansējuma 

daļa. 

Nīkrāces pagasta pārvaldes pārstāvis: kāpēc lietotājiem piegādātais ūdens apjoms tarifa projektā  

ir  plānots mazāks? 

SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis: pakalpojuma apjomi samazinās, 

jo lietotājiem ir  uzstādīti skaitītāji. 

Nīkrāces pagasta pārvaldes pārstāvis: kādas izmaksas ir iekļautas pārējās saimnieciskās darbības 

izmaksās? 

SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pārstāvis: būtiskākās ir elektroenerģijas, 

materiālu izmaksas, transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas un vides stāvokļa kontroles izmaksas. 

 

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. 12:46 

 

 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 

 


