
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme  

par pašvaldības SIA „Valgums-S”  

iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  

 

PROTOKOLS  
Salaspils pilsētas Kultūras nama „Rīgava” lielajā zālē, Līvzemes ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā 

 

2017.gada 15.septembrī                                                                              Nr.9 

 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, Salaspils novada pašvaldības pārstāvis  

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājs 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājs 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, pašvaldības SIA „Valgums-S” pārstāvis 

V. Uzvārds, pašvaldības SIA „Valgums-S” pārstāvis 

V. Uzvārds, pašvaldības SIA „Valgums-S” 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 

projekta izskatīšanas kārtību, Regulatora regulēto ūdenssaimniecības pakalpojumu). 

2. Komersanta prezentācija par iesniegto tarifu projektu ar pamatojumu par jauno 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas nepieciešamību. 

3. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi un ieteikumi par pašvaldības 

SIA „Valgums-S” (turpmāk – SIA „Valgums - S”) 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 regulēto ūdenssaimniecības pakalpojumu, par 

sanāksmes mērķi un norises kārtību (sagatavota Regulatora prezentācija).   

Regulatora pārstāvis lūdz SIA „Valgums-S” pārstāvi iepazīstināt uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekus ar pamatojumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas 

nepieciešamību. 

 

2. Komersanta pamatojums par jauno tarifa apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

Komersants ir sagatavojis prezentāciju (skaidrojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanas nepieciešamību). 

Pašvaldības SIA „Valgums-S” pārstāvis: SIA „Valgums-S” 2017.gada 18.augustā Regulatoram 

iesniedza jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kur ūdensapgādes pakalpojuma 

tarifs aprēķināts – 1,05 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojuma tarifs aprēķināts – 1,44 

EUR/m3 (bez PVN). 
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Būtiskākie iemesli, kuri noteica nepieciešamību iesniegt jaunus ūdenssaimniecības tarifus ir 

pamatlīdzekļu nolietojuma un vidējās darba samaksas palielināšanās, nodokļu un nodevas izmaiņas, 

kā arī izmaiņas ūdenssaimniecības nozari regulējošos normatīvajos aktos. 

Ņemot vērā ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus, kas izveidoti SIA „Valgums-S” un Eiropas 

Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu un citu projektu rezultātā, kā arī no pašvaldības 

un citām fiziskām un juridiskām personām pārņemtos inženiertīklus, ir palielinājies kopējais 

pamatlīdzekļu gada nolietojums un arī pamatlīdzekļu apkalpošanas izmaksas.  

SIA „Valgums-S” realizējusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda  līdzfinansēto projektu 

„Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta”. Šogad ir noslēgts 

līgums par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta” realizāciju, un noslēgts apvienotais projektēšanas 

un būvdarbu līgums „Ūdensapgādes artēziska dziļurbuma projektēšana un izbūve Aconē, Salaspils 

novadā”, šo projektu plānots pabeigt līdz 2017.gada decembrim. Vienlaicīgi ar Salaspils novada 

domes finansējumu Salaspilī un Saulkalnē ir uzsākts ierīkot arī jaunus ūdensapgādes inženiertīklus.  

Ņemot vērā būtisku darba apjoma pieaugumu sakarā ar jauno pamatlīdzekļu apkalpošanu, gan 

klientu skaita pieaugumu, SIA „Valgums-S” darbinieku skaits ir nepietiekams, lai spētu pienācīgā 

apjomā un kvalitātē izpildīt savus pienākumus. Grūtības ir atrast kvalificētus darbiniekus ar esošo 

atlīdzības apmēru, ņemot vērā, ka vidējā alga valstī ir strauji pieaugusi pēdējos 3 gados. 2018.gadā 

ir plānots palielināt darbinieku skaitu līdz 48 (patlaban 44). 

Nodokļu un nodevu pieaugumus sekojošās pozīcijas - dabas resursu nodokļa pieaugums, autoceļu 

lietošanas nodeva jeb vinjetes ieviešana, pieaugums nodevai par sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanu un akcīzes nodokļa pieaugums degvielai.  

No 2016.gada 1.janvāra stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kas paredz, ka 

uzņēmums par saviem līdzekļiem uzstāda komercuzskaites mēraparātus, tas arī sadārdzina 

izmaksas. 

Lai optimizētu ūdenssaimniecības izmaksas, SIA „Valgums-S” ir izvērtējis iespēju samazināt 

elektropieslēgumu ievadstrāvu lielumus uzņēmuma objektos, uzstādīti frekvenču pārveidotāji 

lielākajās sūkņu stacijās un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, optimizēta iekārtu darbība Salaspils 

ūdens sagatavošanas stacijā, pārvirzot maksimālo elektroenerģijas patēriņu uz nakts stundām, 

atjaunots uzņēmuma autoparks (iegādātas jaunas automašīnas ar zemāka degvielas patēriņu), 

izveidots vienots dispečeru dienests gan klientu ērtībām, gan kā kontroles, vadības centrs 

uzņēmuma resursu optimālam sadalījumam, ieviesta jauna grāmatvedības sistēma un, lai atvieglotu 

klientu iespējas nodot patēriņa rādījumus un sekot līdzi norēķinu informācijai (izrakstītajiem 

rēķiniem, apmaksas termiņiem utt.), izveidots klientu pašapkalpošanās portāls mans.valgums.eu. 

Patlaban norit darbs pie uzņēmuma energopārvaldības sistēmas izveides, kas ļaus uzlabot 

uzņēmuma energoefektivtāti un izvirzīt prioritāros pasākumus šī mērķa sasniegšanai, plānots 

turpināt atjaunot uzņēmuma transporta un tehnikas vienības, aizstājot tās ar zemāka enerģijas 

patēriņa vienībām, kā arī atjaunot esošos kanalizācijas inženiertīklus, lai samazinātu infiltrācijas 

apjomus un avāriju iespējamību. 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: kāpēc tik būtiski palielinās personāla izmaksas, ja 

patlaban spēkā esošais tarifs ir apstiprināts  2015.gadā? 

Pašvaldības SIA „Valgums-S” pārstāvis: spēkā esošie tarifi apstiprināti, pamatojoties uz 

2014.gada operatīvajām izmaksām un 2015.gadā plānotajām izmaksām. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: kāds ir pašreizējais ūdens sagatavošanas staciju 

noslogojums? 

Pašvaldības SIA „Valgums-S” pārstāvis: aptuveni 60%. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: spriežot pēc daudzuma aptuveni 2 700 m3 diennaktī, 

bet stacijas jauda ir 7 700 m3 diennaktī. Kas ir aptuveni 30% līdz 40%. Stacija tika uzbūvēta 
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atbilstoši Salaspils novada attīstības plānam, kurš paredzēja uz 2020.gadu 40 000 iedzīvotāju 

esamību. Stacija ir uzbūvēta divreiz jaudīgāka nekā nepieciešams.  

Pašvaldības SIA „Valgums-S” pārstāvis: mums ir jāstrādā ar tām iekārtām, kuras mums ir, kā arī 

jāatgūst šo pamatlīdzekļu nolietojums.  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: vai ir godīgi, ka par Salaspils novada domes 

2005.gadā kļūdaini pieņemto lēmumu ir jāmaksā iedzīvotājiem?  

Pašvaldības SIA „Valgums-S” pārstāvis: mums ir jāstrādā ar tām iekārtām, kuras mums ir, mēs 

nevaram tās pārbūvēt, jo tas ir ļoti dārgi. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: lūgums Regulatoram izvērtēt šo jautājumu. 

Pašvaldības SIA „Valgums-S” pārstāvis: savukārt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda tuvojas 

maksimumam.   

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: vai pēdējā laikā ūdens stacijā ir izmainījies ūdens 

ķīmiskais sastāvs, jo cilvēkiem bojājas elektroiekārtas, kas saistītas ar ūdeni?  

Pašvaldības SIA „Valgums-S” pārstāvis: ūdens kvalitāte atbilst normām, kā arī regulāri tiek 

veiktas visas nepieciešamās ūdens analīzes. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: cik m3 jūs rēķināt uz vienu iedzīvotāju? 

Pašvaldības SIA „Valgums-S” pārstāvis: patlaban vidējais patēriņš ir 2 līdz 2,5 m3 uz iedzīvotāju. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: ja vidējais patēriņš ir 2 līdz 2,5 m3, tas nozīmē, ka 

ģimene ir atteikusies no karstā ūdens un tas jau ir iztikas minimums. 

Regulatora pārstāvis: paskaidro, ka tarifi ir nosakāmi tādā apjomā, lai lietotāju izdarītie tarifu 

maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu 

sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti.  

 

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. 12:52 

 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 

 


