LATVIJAS REPUBLIKA
PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434,
tālrunis 63461006, e-pasts: dome@priekulesnovads.lv

LĒMUMS
Priekulē
2020.gada 30.jūlijā
Nr.480
(protokols Nr.9,36.punkts)
Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas
un Kalētu pagastos
Šobrīd Priekules novada pašvaldības Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi ir spēkā no 2014. gada 01. jūlija, kad tos
apstiprināja ar 2014. gada 27. marta domes lēmumu Nr. 7 “Par centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”.
Līdz šim nav veikta tarifu aktualizēšana, taču ņemot vērā situāciju, ka gan valstī, gan
veicot kapitālieguldījumus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzlabošanai, izmaksas ir
palielinājušās, tādēļ, lai sakārtotu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu Bunkas, Gramzdas
un Kalētu pagastos, pagastu pārvalžu vadītāji kopā ar finanšu nodaļas speciālistiem veica
aprēķinus par patērēto ūdeni katrā pagastā un izvērtēja veiktos ieguldījumus
ūdenssaimniecības sakārtošanā.
Laika posmā no 2015. gada līdz 2016. gadam Bunkas pagasta Krotes ciemā tika daļēji
sakārtots ūdensvads, izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija. 2017. gadā notika iedzīvotāju
sapulce, kurā tika apspriesta kanalizācijas tīklu problēma Krotes ciemā, ciematā ir ap 35
privātmājām, kurām nepieciešami ārējie tīkli, lai pieslēgtos pie centralizētā kanalizācijas vada.
Arī esošais filtrācijas lauks ir nokalpojis, tas neveic pilnībā savas funkcijas, tas izbūvēts 2006.
gadā. 2018. gadā tika pasūtīts tehniskais projekts kanalizācijas tīklu izbūvei un jauna filtrācijas
lauka izbūvei. Būvniecības darbi tika sadalīti divās daļās, tos uzsākot 2019. gadā, kad tika
veikti attīrīšanas iekārtas paplašināšanas darbi un kanalizācijas tīklu izbūve divos ceļa posmos.
2020. gadā darbi tiek turpināti pie pārējās projekta “Kanalizācijas izbūve Priekules novada
Bunkas pagasta Krotes ciemā” realizācijas. 2020. gada 2. pusgadā paredzēts uzsākt darbus
projektā “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Tadaiķu ciemā”. Veicot
augstākminētos ieguldījumus, jauns tarifs netika aprēķināts.
Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā 2017. gadā tika realizēta projekta “Kanalizācijas
un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” 1. kārta, kur jau tika izbūvēti
kanalizācijas un ūdensvada tīkli ar trases garumu 285,9 metri. Veicot šos ieguldījumus, jauns
tarifs netika aprēķināts. Projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada
Gramzdas ciemā” 2. kārtas realizācija tiks uzsākta 2020. gadā 2.pusgadā.
Kalētu pagastā laika posmā no 2014. gada līdz 2020. gadam nav veikti jauni
kapitālieguldījumi.
2020. gada 18. februārī pašvaldības izpilddirektors izdeva rīkojumu Nr. 2.1.14/20/91,
kurā tika noteikts, ka jaunie ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi jāaprēķina līdz 2020. gada
01. jūlijam. Par pamatu tarifu aprēķināšanai tika izmantota Priekules novada pašvaldības 2020.
gada 26. martā ar domes lēmumu Nr. 155 “Par noteikumu “Ūdenssaimniecības un

kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” apstiprināšanu” apstiprinātā tarifu
aprēķināšanas metodika.
Iegūtie rezultāti ir apkopoti vairākās tabulās, kuras pievienotas šim lēmumam kā
pielikumi:
1. pielikums. Ūdens un kanalizācijas tarifa aprēķins Priekules novada
administratīvajā teritorijā, kur šos pakalpojumus nodrošina pašvaldība – Bunkas
pagasts;
2. pielikums. Ūdens un kanalizācijas tarifa aprēķins Priekules novada
administratīvajā teritorijā, kur šos pakalpojumus nodrošina pašvaldība – Gramzdas
pagasts;
3. pielikums. Ūdens un kanalizācijas tarifa aprēķins Priekules novada
administratīvajā teritorijā, kur šos pakalpojumus nodrošina pašvaldība – Kalētu
pagasts.
Aprēķinos ir attēlotas faktiskās 2019. gada izmaksas un faktiskais 2019. gada patēriņš.
Sadarbībā ar pārvalžu vadītājiem un ņemot vērā to, ka 2020. gadā turpinās kapitālieguldījumi
Bunkas un Gramzdas ciemos, kā arī lai veidotos finanšu resursi ārkārtas situāciju novēršanai
nākotnē, tika pieņemts lēmums noteikt vienotu ūdens un kanalizācijas tarifu visā pagasta
teritorijā, kas apkopoti vienotā tabulā un pievienoti šim lēmumam kā 4. pielikums.
Lai veicinātu pareizu ūdens patēriņa uzskaiti, ir nepieciešams iedzīvotājus aicināt
ūdens ņemšanas vietās uzstādīt ūdens skaitītājus. Ja ūdens skaitītāji nav uzstādīti, tad tiek
noteikts, ka ūdens patēriņa norma mēnesī vidēji vienam iedzīvotājam ir 8m3, liellopam 4m3,
jaunlopam 3m3, cūkai 2m3, aitai un kazai 1,5m3.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot
PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins,
Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina
Ķervija); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Noteikt ūdens patēriņa normu vienai vienībai mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens
skaitītājs:
1.1. cilvēks – 8m3;
1.2. liellops – 4m3;
1.3. jaunlops – 3m3;
1.4. cūka – 2m3;
1.5. aita, kaza – 1,5m3.
2. Apstiprināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus Bunkas, Gramzdas
un Kalētu pagastos saskaņā ar 4. pielikumu.
3. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem līdz lēmuma spēkā stāšanās brīdim veikt
uzraudzību par ūdens skaitītāju ierīkošanu, kur tas līdz šim vēl nav ierīkots.
4. Par lēmuma izpildi atbild pagastu pārvalžu vadītāji.
5. Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 01. oktobri.
6. Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada pašvaldības 2014. gada
27. marta domes lēmums Nr. 7 “Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu
noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”.
Izsūtāms pa 1 eks.: Finanšu nodaļa, pagastu pārvalžu vadītājiem
Pašvaldības domes priekšsēdētāja
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