
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 

Vienotais reģistrācijas Nr.41203006844 

Juridiskā adrese: “Robežkalni”, Kandavas pagasts, Tukuma novads, LV-3120, 

 

 

 ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES 
(vienīgā dalībnieka)  

Lēmums Nr.1-5/2022/L-3 
 

 

2022. gada 6. aprīlī SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. 41203006844, 

juridiskā adrese: “Robežkalni”, Kandavas pagasts, Tukuma novads, LV-3120 (turpmāk – 

Sabiedrība), valdes loceklis Dzintars Rušmanis Sabiedrības dalībniekam nosūtīja uzaicinājumu 

(reģistrēts Domē ar Nr. 2845) uz Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci 2022. gada 12. aprīlī 

zoom platformā plkst.09.30. 

 

Sabiedrības dalībnieku sapulces datums: 2022. gada 12. aprīlī zoom platformā plkst. 09.15. 

 

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums 2 454 023,00 EUR, balsstiesīgā 

pamatkapitāla lielums 2454023. 

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 2454023 

daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja 

pārstāvis –Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un 

kapitālsabiedrību jautājumos Baiba Pļaviņa (2021. gada 13. septembra rīkojums Nr.TND/1-

12.1/21/279 “Par SIA “Tukuma siltums” un SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” kapitāla 

daļu turētāja pārstāvja iecelšanu”). 

 

Sēdi protokolē Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Juridiskās un  

personāla nodaļas jurists Sanita Limanska. 

Sēdē piedalās:  

- Sabiedrības valdes loceklis Dzintars Rušmanis; 

- Sabiedrības galvenā grāmatvede Inese Saliņa; 

- Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš; 

- Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Finanšu nodaļas vadītāja 

Dace Rudēvica; 

- Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Audita un kontroles 

nodaļas vadītāja Inese Valtere; 

- Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Audita un kontroles 

nodaļas kapitālsabiedrību uzraudzības speciāliste Linda Henzele. 

 

Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtībā: 

1. Par SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa 

paaugstināšanu un iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. 
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1.§. 

Par SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa 

paaugstināšanu un iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 

Sabiedrības valdes loceklis Dzintars Rušmanis ziņo, ka ņemot vērā, ka ir sadārdzinājušies 

resursi, t.sk. elektrība, degviela, ka arī Sabiedrības darbinieku darba samaksa (no šī gada 

atsevišķiem darbiniekiem ir paaugstināts atalgojums) ir jāpārrēķina jauns ūdenssaimniecības tarifs 

– ūdenspiegāde, kanalizācijas novadīšana un attīrīšana -, kas iesniedzams Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – SPRK).  

Sabiedrībai bez rīkojuma vai Tukuma novada domes lēmuma šogad ir izņemts gan no 

Sabiedrības, gan pašvaldības (Kandavas pagastu apvienības) budžeta maksājums par lietus ūdeņu 

novadīšanu.  

Pamatojoties uz Kandavas novada domes 2012. gada 26. aprīļa lēmumu-sēdes protokolu 

Nr. 4 7.§ “Par radīto zaudējumu atlīdzināšanu pēc lietus un avotu ūdens iepludināšanas centrālajā 

kanalizācijas tīklā” 2015. gada 5. oktobrī starp Sabiedrību un Kandavas novada domi ir noslēgts 

līgums Nr. 7-305 (turpmāk – Līgums) par 57 600 m
3
 lietus ūdens novadīšanu. Pagājušā gadā 

(2021. gada) nogalē pie apstākļiem ka trūkst līdzekļu Kandavas novada apvienība no sava budžeta 

summu, kas paredzēta Līguma izpildei, izņēma un mutvārdos informēja par to Sabiedrību, ka arī 

norādīja, ka šī summa jāizņem no Sabiedrības budžeta, kas tika arī izdarīts.  

Tagad, lai iesniegtu tarifu SPRK ir jāsniedz informācija vai šāds apjoms, kas paredzēts 

Līgumā par lietus ūdens novadīšanu tiek finansēts, jo līdz šim Līgumā minētais apjoms ir iekļauts 

pakalpojuma tarifā, kā pašvaldības finansētā daļa. Līdz ar to jautājums ir – vai Tukuma novada 

pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma pārejas noteikumu 6. punktu, kā Kandavas novada domes saistību pārņēmējs turpinās pildīt 

Līgumu un ar to uzņemtās saistības, t.sk. maksāt par Līgumā noteikto apjomu. Vai arī minētais 

apjoms tiks iekļauts tarifā, kas pāries uz iedzīvotājiem. Šobrīd no provizoriskiem aprēķiniem 

(1.pielikums) var redzēt, ka, ja Pašvaldība turpina ar Līgumu uzņemtās saistības, Līgumā 

noteiktajā apjomā – tarifs iedzīvotājiem varētu būt 1,48 EUR (tagad 1,25 EUR). Ja Pašvaldība 

neturpina un viss Līgumā minētais apjoms pāriet iedzīvotājiem - tarifs iedzīvotājiem varētu būt 

2,35 EUR. Starpība ir diezgan būtiska, tāpēc ir vajadzīgs augstāk stāvošas institūcijas lēmums, ko 

tālāk darīt, un, ja tam ir nepieciešams Tukuma novada domes lēmums, es ļoti vēlētos, lai šis 

jautājums tiktu skatīts aprīļa domes sēdē, lai pēc iespējas ātrāk sabiedrība var šo tarifu iesniegt 

SPRK. Šobrīd Sabiedrības pakalpojums nesedzās pie esošā tarifa (degvielas, elektrības 

sadārdzinājuma rezultātā). SPRK izskatot iesniegto tarifu noteikti prasīs par lietus ūdeņu 

attīrīšanas daļu, ko sedz Pašvaldība, līdz ar to Sabiedrībai ir jābūt zināmam, vai Pašvaldība 

turpinās Līgumu un kādā apjomā. 

Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Audita un kontroles 

nodaļas vadītāja Inese Valtere norāda, ka Kandavas novada domes lēmums nav atcelts un Līgums 

ir spēkā. Līdz šim brīdim Līgums ir jāpilda abām pusēm. 

Sabiedrības valdes loceklis Dzintars Rušmanis, paskaidro, ka saprot, bet Sabiedrība no 

budžeta Līgumā paredzēto summu ir izņēmusi, kā arī Kandavas pagasta apvienība no sava šā gada 

budžeta līdzekļus Līguma izpildei ir izņēmusi.  

Sabiedrības galvenā grāmatvede Inese Saliņa precizē Sabiedrības valdes locekļa teikto, 

norādot, ka Sabiedrība saņēma no Kandavas pagasta apvienības precizētu summu, kādu viņi plāno 

Pašvaldības (Kandavas pagasta apvienības) budžetā lietus ūdens attīrīšanai, un tā tika iekļauta arī 

Sabiedrības budžetā. Minētā summa ir par aptuveni 60% mazāka. Galvenais jautājums ir, vai 

Pašvaldība maksās par lietus ūdens attīrīšanu un par kādu apjomu? 
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Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš norāda, ka Pašvaldība (Kandavas 

pagastu apvienība) ir izņēmusi no šā gada budžeta līdzekļus Līguma izpildei. Lēmumi nav secīgi 

un pareizi. Ir nepieciešams iedziļināties tarifa aprēķinā, jo paskatoties uz Tukuma pilsētu par 

minēto pozīciju tiek maksāti nepilni 50 000 EUR, Sabiedrībai gadā tie ir 80 000 EUR, kas ir 

daudz. Mēs saprotam, ka caur šo pozīciju mēs noturam iedzīvotājiem ūdens tarifu. Patiesībā nevis 

šī pozīcija ir vainīga pie lielā tarifa nākotnē, bet gan saistības ko uzņēmusies Sabiedrība u.c. lietas. 

Jā, Pašvaldība ir tā lēmusi, bet vēlreiz ir nepieciešams pārrēķināt (pārskatīt) pamatojumu šiem 

cipariem vai mēs pie tik liela varam palikt. 

Sabiedrības valdes loceklis Dzintars Rušmanis, piekrīt, ka šo pārrēķinu un apjomu vajadzētu 

pārskatīt. Līguma darbības laikā ir vienu reizi pārskatīts lietus ūdeņu apjoms, par ko noslēgta 

vienošanās pie Līguma. Mums vajadzētu pārskatīt un pārstiprināt. Sabiedrība divu nedēļu laikā 

varētu iesniegt savu redzējumu (matemātisko) un vēlreiz varētu tikties klātienē un izrunāt minēto 

situāciju. 

Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš norāda, ka jāiepazīstas ar to kā 

veidojas summa par lietus ūdens savākšanu/attīrīšanu Sabiedrībai un kā veidojas SIA “Tukuma 

ūdens”, jāmeklē kopsaucējs, risinājums, lai minēto situāciju atrisinātu. 

Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Finanšu nodaļas vadītāja 

Dace Rudēvica informē, ka piezīmēs stāv pierakstīts un ka sarunā ar Lailu Dzalbi, atcerējāmies, ka 

pie 2022. gada budžeta apspriešanas Kandavas un pagastu apvienībai tika lūgts atlikt atpakaļ 

budžetā minēto summu Sabiedrības pakalpojumiem, atlikts ir 11 000 EUR, 77 000 EUR vietā, kā 

bija iepriekšējos gadus. 

Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Baiba Pļaviņa, norāda, ka 

Sabiedrības valdes loceklis tad attiecīgi veic aprēķinus un tad tiekamies runāt  par tālāko rīcību, lai 

attiecīgi Sabiedrība varētu iesniegt jauno tarifu SPRK. 

Sabiedrības valdes loceklis Dzintars Rušmanis atkārtoti norāda, ka lai iesniegtu tarifu SPRK 

ir jābūt skaidrībai par tagadni un nākotni, vai samazināsies Līguma summa, apjoms, vai paliks 

nemainīgi, vai Līgums tiks izbeigts. 

 

Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības 

izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos Baiba Pļaviņa, nolemj: 

1. pieņemt zināšanai jautājumu par SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa paaugstināšanu un iesniegšanu Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijai; 

2. uzdot Sabiedrības valdes loceklim sagatavot informāciju par attīrīto un novadīto 

lietus ūdens apjomu par pēdējiem trīs gadiem un aprēķinu metodiku. 

 

 

Šis lēmums ir sagatavots elektroniski un  parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas 

satur laika zīmogu. 

 

 

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis    

Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece 

administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos     Baiba Pļaviņa 


