Alojas novads

Alojas pagasts

Publiskā ūdens un kanalizācijas tarifu apspriešana Alojā

SAPULCES PROTOKOLS

Datums:
Sapulces sākums:
Vieta:
Sapulces tēma:
Protokolēja:
Dalībnieki:

Nr.1/2016

15.02.2016
17.30
Alojas novada k/nama Mazā zāle, Jūras ielā13, Alojā
Publiskā ūdens un kanalizācijas tarifu apspriešana Alojā
Zanda Aderniece
Alojas novada dome (AND), SIA “Alojas novada Saimniekserviss” (AnS), Alojas
pagasta iedzīvotāji (API)
AND:
 Valdis Bārda (Alojas novada domes priekšsēdētājs)(VB)
 Mārtiņš Kļaviņš (Alojas novada domes izpilddirektors) (MK)
 Arvīds Ozols (Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs) (AO)
 Dace Vilne (Alojas novada priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos) (DV)
AnS:
 Ineta Matvejeva (SIA “Alojas novada Saimniekserviss” valdes priekšsēdētāja)
API:
 Inga Možvillo (IM)
 Inese Veinberga (IV)
 Normunds Minalto (NM)
 Līvija Buliņa (LB)
 Laima Graumane (LG)
 Kaspars Rozītis (KR)
 Jānis Pāže (JP)
 Kārlis Maršāns (KM)
 Zane Lapšāne –Celma (ZLC)
 Māris Celms (MC)
 Inga Bartkeviča (IB)
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Darba kārtība:

Darba gaita:








1.
2.

Evija Pētersone (EP)
Andris Bērziņš (AB)
Zaiga Rozīte (ZR)
Judīte Mažeika (JM)
Tamāra Bambāne (TB)
Viola Ķikute (VĶ)
Gunta Lūkina (GL)
(AND) izpilddirektors atklāj sapulci.
(AnS) valdes priekšsēdētāja iepazīstina ar Alojas novada ūdens saimniecības
stāvokli un problēmām.
3. Jautājumi un ierosinājumi.
1. AnS valdes priekšsēdētāja iepazīstina ar
-Alojas novada kanalizācijas sistēmas jaudām;
- izbūves īpatnībām;
- tarifu veidošanās principiem;
- plānotās investīcijas pieslēgumu un jaudu palielināšanai;
- salīdzina tarifus no 2009.-2015. gadam.
2. (IV; IM; LB) Ungurpils tarifi neatbilst nekādiem vidējiem aprēķiniem, pat
valsts mērogā. Tie ir par augstu.
3. (AnS) Paskaidro, ka
- Ungurpilī ir izbūvētas jaunas un jaudīgas attīrīšanas iekārtas, piesaistot ES
līdzekļus;
- diennaktī paredzētā jauda ir 50m3. Apstrādā 35 m3
- katru gadu samazinās iedzīvotāju skaits, kas iespaido pakalpojumu izmaksu
apjomu;
- neatgūtie parādi par pakalpojumiem ir lieli, tos sedz no (AnS) peļņas.
4. (IV) Ierosina kopā ar iedzīvotājiem pārbaudīt tarifu veidošanos.
5. (AnS) Esam atvēri un neiebilstam.
6. (MK) Ja tarifi veikti korekti un kļūdu nav- ko darīt?
7. (IM) Ierosina vienotu tarifu novadā, bez dalīšanas pa pagastiem.
8. (AnS) Izskaidro, ka:
- Brīvzemnieku pagastā maksa ir pēc vidējiem rādītājiem, kas gala rezultātā
sasniedz tādu pašu summu, kā Ungurpilī;
- nevar likt mazāk tērējošam maksāt vairāk.
9. (DV) Tarifi ir pamatoti, jo 2013. gadā ir veikti neatkarīgi komunālās sistēmas
izmaksu faktiskais aprēķins. Izmaksas krietni pārsniedz pašreizējās tarifu
izmaksas.
10. (LB) Tādiem tarifiem nepiekrītam.
11. (AB) Nodarbojos ar biškopību. 2015. gadā veicu dzeramā ūdens kvalitātes
analīzes Alojā, Jūras ielā 28 pienākošajam ūdenim. Kvalitāte ūdenim ir zema.
Netika izsniegta atļauja šo ūdeni lietot.
12. (AnS) Jūsu ūdens vadu šonedēļ pārbaudīsim!
13. (V Ķ) Jaunā iela ir pieslēgta tikai kopējai kanalizācijai. Kādēļ neesam pieslēgti
centrālajam ūdens vadam?
14. (DV) 2009. gadā, kad tika izbūvēta Alojas pilsētas kanalizācijas un ūdensvada
sistēma, Jaunā ielas māju īpašnieki atteicās no pieslēgšanās centrālajam ūdens
vadam. Īpašnieki tika aptaujāti individuāli!
15. (IV) Ierosinājums- visu pārbaudīt, pārskaitīt, apkopot kopējo ainu un sasaukt
vienu kopēju sanāksmi visam novadam un nolemt, ko darīt.
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Jautājumi
turpmākajām
diskusijām:
Uzdotie uzdevumi:

16. (VB; AnS) Līdz februāra beigām notiks sanāksmes visos novados. Apkoposim
informāciju un varam sasaukt sapulci.
1. Kā veidojas tarifi?
2. Kā pārbaudīt tarifu korektumu?
3. Kā samazināt izmaksas?
Uzdevums
Pārbaudīt ūdens kvalitāti
Jūras ielā 28, Alojā
Strādāt pie centrālā
pieslēguma klientu
palielināšanas
Samazināt izmaksas
Ļaut pārbaudīt tarifu
korektumu
Apkopot sanāksmju
rezultātus visā novadā un
sasaukt vienu kopēju
sanāksmi situācijas
izskaidrošanai.

Sēde slēgta:

Atbildīgais

Termiņš

Ineta Matvejeva

19.02.2016

Ineta Matvejeva

31.12.2020

Ineta Matvejeva

Visu laiku

Ineta Matvejeva

29.02.2016

Ineta Matvejeva
Valdis Bārda
Arvīds Ozols

31.03.2016

15.02.2016 plkst. 18.30

Protokoliste:

Zanda Aderniece
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