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Paziņojums par tarifu projektu
SIA "ĶEGUMA STARS", vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV
- 5020, 2021.gada 16.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr. 1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika", ievērojot regulatora padomes 2010. gada 14. jūlija lēmumu Nr. 1/12 "Noteikumi par tarifus
veidojošo izmaksu pamatojumu".

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā
esošās
Piedāvātais
pašvaldības
Tarifa
palielinājums/
tarifs
(bez
noteiktās maksas
samazinājums (%)
PVN)
(bez PVN)

Ūdensapgādes pakalpojums Ķeguma pilsētā

1,04

1,18

13%

Ūdensapgādes pakalpojums Rembates pagastā

0,86

1,18

37%

Ūdensapgādes pakalpojums Tomes pagastā

0,94

1,18

26%

Kanalizācijas pakalpojums

1,70

2,34

38%

Kanalizācijas pakalpojums Rembates pagastā

1,346

2,34

74%

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar SIA "ĶEGUMA STARS" izstrādāto jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projektu ar mērķi nodrošināt ekonomiski pamatotus, pašreizējām uzņēmuma izmaksām atbilstošus
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Ķeguma novadā. Iepriekšējās maksas par ūdenssaimniecības
pakalpojumiem tika apstiprinātas Ķeguma novada pašvaldībā 2015.gada 1.jūlijā, šo gadu laikā pieaugušas
darba spēka un materiāltehniskās izmaksas. Būtisks kanalizācijas pakalpojumu tarifa pieaugums saistīts ar
lietus ūdeņu infiltrāciju centralizētajos kanalizācijas inženiertīklos.
Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un
ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu lietotājs var SIA "ĶEGUMA STARS" birojā Kuģu
ielā 5, Ķegumā, Ķeguma novadā, LV-5020, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz
16.00, iepriekš sazinoties ar SIA "ĶEGUMA STARS" valdes locekli Andri Zābeli, tālr. 25957171, e-pasts:
andris.zabelis@kegumastars.lv.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "ĶEGUMA
STARS", Kuģu ielā 5, Ķegumā, Ķeguma novadā, LV-5020, e-pasts: birojs.kegumastars@inbox.lv, kā arī
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, LV-1039, faksa Nr.67097277, elektroniskā
pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis".
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