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2022.gada 28.jūlijā Nr.465
(protokols Nr.14, 13.§)

Par Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”
ūdens un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka viena no pašvaldību
autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem.

Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemta Pašvaldības
SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr.44103023807, (turpmāk – Sabiedrība) 07.07.2022.
vēstule Nr.1-6.1./38 “Par ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu tarifu Valmieras novadā
(Rūjienas pilsētā, Jeru, Vilpulkas, Lodes un Ipiķu pagastos)” (reģistrēta Pašvaldībā 07.07.2022. ar
Nr.4.3.2/22/254), kurā lūgts ar 2022.gada 1.septembri apstiprināt Sabiedrības aprēķinātos ūdens
un notekūdeņu pakalpojumu tarifus Rūjienas apvienībā – Rūjienas pilsētā, Jeru, Lodes, Vilpulkas
un Ipiķu pagastos.

Sabiedrības iesniegtajā ūdens un kanalizācijas izmaksu aprēķinā norādītas tarifa
veidojošās izmaksas periodā no 2020.-2021.gadam un plānotais tarifs 2022.gadam. Plānotais
tarifs no 2022.gada 1.septembra ir 3,21 EUR/m3 bez PVN, kuru sastāda:

- ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,20 EUR/m3,
- kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,01 EUR/m3.
Pašreizējie tarifi ir:
- ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 0,81 EUR/m3,
- kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,47 EUR/m3.
Tarifa pieaugums:
- ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 0,39 EUR/m3 bez PVN vai 48 %,
- kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 0,54 EUR/m3 bez PVN vai 37 %.
Iesniegtajā aprēķinā norādīts, ka Rūjienas pilsētā un Jeru, Lodes, Vilpulkas un Ipiķu

pagastos noteiktais tarifs jau 2020.gadā un 2021.gadā nesedza izmaksas, un ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumi rada sabiedrībai zaudējumus. Tāpat, ņemot vērā straujo cenu
pieaugumu elektroenerģijai, degvielai, citiem materiāliem un pakalpojumiem, ir redzams, ka, ja
tarifs netiks pārskatīts, tas nesegs izmaksas un radīs zaudējumus arī 2022.gadā un turpmāk.

Sabiedrība ir sniegusi informāciju par tarifa aprēķinā ietvertajām izmaksām:
1. visās Rūjienas apvienības teritorijās, kur tiek sniegti centralizēti ūdensapgādes un

kanalizācijas pakalpojumi, tiek noteikts vienots tarifs – Rūjienas pilsētā, Vilpulkas, Lodes,
Vilpulkas un Ipiķu pagastos (Rūjienas novada pašvaldības domes 14.10.2010. lēmums
(prot.Nr.11, 19#);

2. tarifa projekta aprēķins veikts saskaņā ar 14.01.2016. Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika” noteikumiem;

3. patreizējais tarifs ir spēkā no 2011.gada 1.februāra (22.12.2010. Sabiedrisko pakalpojumu



regulēšanas komisijas lēmums Nr.557, tarifs pārapstiprināts 18.06.2020. Rūjienas novada
pašvaldības domes sēdē (prot. Nr.8, 1. §);

4. aprēķinos ietvertas tikai ūdens ražošanas un piegādes (ūdensapgādes) izmaksas,
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas (kanalizācijas) izmaksas;

5. tarifa projektam pievienots skaidrojums par katru izmaksu pozīciju.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās

daļas 14.punkta g)apakšpunktu, Pašvaldības domes Saimniecisko lietu komitejas un
Finanšu komitejas sēdes 14.07.2022. atzinumu,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Jānis Baiks, Ričards Gailums,
Jānis Olmanis, Guntis Gladkins, Jānis Skrastiņš, Guna Ķibere, Toms Upners, Jānis Dainis,
Andris Klepers, Guntars Štrombergs, Reinis Muižnieks, Kaspars Kļaviņš, Harijs Rokpelnis,
Juris Jakovins, Vugars Ecmanis, Edgars Grandāns, Jānis Grasbergs, Mareks Bērziņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. apstiprināt Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr.44103023807,
iesniegto ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu tarifu 3,21 EUR/m3 (bez PVN),
kurš sastāv no:
1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,20 EUR/m3 (bez PVN),
1.2. notekūdeņu pakalpojumu tarifu 2,01 EUR/m3 (bez PVN);

2. noteikt, ka 1.punktā minētais tarifs stājas spēkā no 2022.gada 1.septembra;
3. uzdot Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” vienu mēnesi iepriekš informēt klientus

par tarifa izmaiņām.

Pielikumā: 1. Ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu tarifa projekts uz 46 izklājlapām;
2. Skaidrojums par tarifa projektā iekļautajām izmaksām un veiktajiem aprēķiniem
uz 4 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


