Pielikums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas 2013.gada 21.augusta lēmumam Nr.1/8
„Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu”

Paziņojums par tarifa projektu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rūpe” reģistrācijas Nr. 53203000201, juridiskā adrese Brūža
ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 2015. gada 2.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Alūksnes novadā,
kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 12. maija
padomes lēmumu NR 1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika.

Sabiedriskā pakalpojuma veids
Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs
Alūksnes pilsētā
Alsviķu pagastā
Ilzenes pagastā
Jaunalūksnes pagastā
Jaunlaicenes pagastā
Mālupes pagastā
Mārkalnes pagastā
Pededzes pagastā
Veclaicenes pagastā
Zeltiņu pagastā
Ziemeru pagastā
Kanalizācijas pakalpojuma tarifs
Alūksnes pilsētā
Alsviķu pagastā
Ilzenes pagastā
Jaunalūksnes pagastā
Jaunlaicenes pagastā
Mālupes pagastā
Mārkalnes pagastā
Pededzes pagastā
Veclaicenes pagastā
Zeltiņu pagastā
Ziemeru pagastā

Spēkā esošais
tarifs *
(bez PVN)**
0.84
0.36
0.21
0.63
0.53
0.50
0.97
0.36
0.57
0.28
0.57
1.10
0.30
0.10
0.31
0.13
0.50
0.84
0.40
0.21
0.14
0.24

Piedāvātais
tarifs
(bez PVN)**

1.07

1.42

Tarifa palielinājums/
samazinājums * (%).
27.38
197.22
409.52
69.84
101.89
114.00
10.31
197.22
87.72
282.14
87.72
29.09
373.33
1320.00
358.06
992.31
184.00
69.05
255.00
576.19
914.29
491.67

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2016.gada 1.janvāri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar
apkalpojošo ūdenssaimniecības nozares izmaksu palielināšanos. Pašreizējais tarifs Alūksnes
pilsētā ir spēkā no 2008. gada 1. septembra, pamatojoties uz Alūksnes pilsētas sabiedrisko
pakalpojumu regulatora lēmumu Nr. 13 no 2008. gada 7. jūlija, protokols Nr. 12.
Ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 529, no 2010.gada 3. septembra un lēmumu NR.
421 no 2010.gada 29. jūlija „Par Alūksnes novada pašvaldības autonomās funkcijasūdensapgādes un kanalizācijas komunālo pakalpojumu sniegšanas organizācijas – deleģēšanu
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rūpe” ar līgumu Nr. 489-D-10 no 2010. gada 14. oktobra

Alūksnes novada pašvaldība piešķir īpašas tiesības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam SIA
”Rūpe” sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes, Jaunlaicenes,
Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Mālupes, Mārkalnes un Pededzes pagastu teritorijās
Alūksnes novadā, kā arī Alūksnes pilsētas teritorijā Alūksnes novadā esošajiem iedzīvotājiem,
juridiskām un publiskām personām, pašvaldībai un tās struktūrvienībām.
Minēto pagastu ūdenssaimniecību pārņemšana notika pakāpeniski no 2010.gada
decembra līdz 2012. gada jūnijam. Pārņemto pagastu ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi ir
neatbilstoši pašizmaksai un nesedz pat elektroenerģijas izmaksas. Ir pagasti kur esošais tarifs ir
spēkā no 2002. gada
Iepazīties ar tarifa projektā ietverto pieejamo informāciju, kā arī sniegt savus
priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifa projektu
lietotājs var SIA ”Rūpe” telpās - Brūža ielā 6, Alūksnē, katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst.
1330-1630, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī
sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties, ar Arti Svikli,
telefons 64381087 vai 26417304.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt
SIA ”Rūpe” Brūža ielā 6, Alūksnē, LV-4301, e-pasts info@rupe.lv un faksa numurs – 64381089,
kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277,
vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī
paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
2015.gada 1.oktobrī

SIA “Rūpe” valdes loceklis:

A.Sviklis

