Alojas novads

Braslavas pagasts

Publiskā ūdens un kanalizācijas tarifu apspriešana Braslavas pagastā

SAPULCES PROTOKOLS

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

Nr.4/2016

25.02.2016
17.30
Alojas novada, Braslavas pagasta, Vilzēnu tautas nama zāle.
Publiskā ūdens un kanalizācijas tarifu apspriešana Braslavas pagastā.
Zanda Aderniece
Alojas novada dome (AND), SIA “Alojas novada Saimniekserviss” (AnS), Braslavas
pagasta iedzīvotāji (BPI)
AND:
 Mārtiņš Kļaviņš (Alojas novada domes izpilddirektors) (MK)
 Dace Vilne (Alojas novada domes p-ja vietniece attīstības jautājumos) (DV)
AnS:
 Ineta Matvejeva (SIA “Alojas novada Saimniekserviss” valdes priekšsēdētāja)
 Judīte Mažeika (SIA “Alojas novada Saimniekserviss” galvenā grāmatvede)
BPI:
Sanāksmē piedalās 16. iedzīvotāji. Tai skaitā: Velta Sigajeva (VSi), Ligita Dubra
(LDu), Aina Putene (APu), Biruta Semjonova (BSe), Mārtiņš Škarsts (MŠk).

Darba kārtība:

Darba gaita:

1. (AND) izpilddirektors atklāj sapulci.
2. (AnS) valdes priekšsēdētāja iepazīstina ar Alojas novada ūdens saimniecības
stāvokli un problēmām.
3. Jautājumi un ierosinājumi.
1. AnS valdes priekšsēdētāja iepazīstina ar:
- AnS dibināšanas vēsturi;
- ieņēmumu un izdevumu sadaļu Braslavas pagastā;
- tarifu veidošanās pamatiem Braslavas pagastā;
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- kanalizācijas un ūdensvada tīklu sistēmas īpatnībām Vilzēnu ciematā;
- pieslēgumu skaitu pie centrālās kanalizācijas un ūdensvada ;
- plānotajiem remonta un ūdenssaimniecības uzlabošanas darbiem.
2. (DV) Izskaidro, cik lielas izmaksas sedz pašvaldība, piedaloties Eiropas
finansētos projektos(1/5 daļa).
3. (LDu) Kāpēc tarifus nerēķina ar PVN?
4. (DV) Tarifu apstiprinot PVN netiek ņemts vērā. To nosaka LR likumdošana.
5. (AnS) Tarifi tiek rēķināti ņemot vērā regulatora ieteikumus un metodoloģiju.
Līdz marta beigām Alojas novadā norisināsies publiskā apspriešana. Tarifi spēkā
stāsies no 1. maija.
6. (BSe) Cik ilgi darbojas skaitītājs? Pēc cik ilga laika jāmaina?
7. (AnS) Skaitītājs darbojas 4. gadi no uzstādīšanas brīža. Tad skaitītājs ir jāverificē
un ja nav defektu- var lietot atkal 4. gadus.
8. (DV) Ar skaitītāju Jūsu vidējais ūdens patēriņš ir 1,7 m3, bez - 4 m 3. Skaitītāja
uzstādīšana ievērojami ieekonomētu Jūsu līdzekļus.
9. (VSi) Uz kādu ūdens patēriņu rēķina šīs izmaksas?
10. ( AnS) Uz iepriekšējā gadā saražoto ūdens daudzumu. Tas ir patiesais ūdens
patēriņš pēc bilances.
11. (BSe) Ja kaut kas notiek ar ūdensvadu, vai kanalizāciju sestdienās un svētdienās,
kur griezties?
12. (AnS) Palīdzības telefons ir publicēts AnS mājas lapā un turpmāk ir plānots šo
Nr. drukāt uz rēķiniem.
13. (BPI) Vai skaitītāja rādījums jānodod ar komata atzīmi?
14. (AnS) Nē. Var noapaļot, jo tie ir atsevišķi litri, kas veido kubikmetrus.
15. (APu), (BSe): Ja skaitītājam beidzas termiņš, kas šo skaitītāju ņem nost? Kāda ir
kārtība to nomaiņai? Kur var verificēt skaitītājus?
16. (AnS) Jūsu līgumos ir norādīts telefona Nr. Mēs veicam gan veco skaitītāju
noņemšanu, gan jauno uzstādīšanu, gan aizvešanu uz verifikāciju. Ja uz
verifikāciju ved paši- Jumaras iela 195, Valmiera. Jauna skaitītāja uzstādīšana
23. 60 EUR. Verificēta skaitītāja uzstādīšana 15. 00 EUR
17. (MŠk) Ja mēs paši uzstādām plombēšanu veicat Jūs?
18. (AnS) Iesaku pašiem to nedarīt. Jauna skaitītāja uzstādīšana un noblombēšana
maksā 6.05 EUR Atsevišķi ceļa izdevumi nav jāmaksā.
19. (VSi) Vai skaitītājus obligāti jāblombē?
20. (AnS) Jā!
21. (LDu) Ko ietver sevī vārds “apsaimniekošana”.
22. (AnS) Ja ēka ir pašvaldības, izdevumus, kurus sedz ēkas apsaimniekošanai, lemj
dome. Tai skaitā sīkie remonti, zāles pļaušana vasarās.
23. (MŠk) Pēc cik ilga laika var parādīties ūdens kvalitāte un spiediens brīvdienās?
Pēc cik ilga laika varētu parādīties brīvie līdzekļi investīcijām un projektiem?
24. (AnS) Vispirms ir jāiegulda līdzekļi, lai varētu sakārtot esošo sistēmu, lai
ieņēmumi segtu izdevumus. AnS jau ir ieguldījusi līdzekļus attīstībā. Un pirmie
ieņēmumi būs tikai jūnijā.
25. (APu) Ja mājas skaitītājs rāda vairāk un iedzīvotāja skaitītājs mazāk, kurš segs
starpību?
26. (AnS) Starpību maksās tas, kam nav skaitītājs. Ja visiem ir skaitītāji- meklēsim
zuduma avotu.
27. (VSi) Līdz kuram datumam jānodod skaitītāja rādījumus?
28. (AnS) 29.-02. datums, lai līdz 10. sagatavotu rēķinus.
Secinājums : Ir jāuzstāda skaitītāji, lai nepārmaksātu reālo patēriņu!
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Jautājumi
turpmākajām
diskusijām:

Uzdotie uzdevumi:

Ierosinājumi:

Kā samazināt izmaksas?
Robežpunktu apzināšana un pievienošana līgumiem ar konkrētām
skaitītāju vietām.
Skaitītāju uzstādīšana.
Ūdens zudumu apzināšana un novēršana.
Ēku iekšējo tīklu sakārtošana.
Kā piesaistīt līdzekļus esošās sistēmas modernizācijai?

Uzdevums
Veco ūdens skaitītāju
pārbaude un jauno
uzstādīšana
Samazināt izmaksas
Ūdens kvalitātes pārbaude,
arī atzaros
Sistēmas atdzelžošanas
modernizēšanas plāns
Vilzēnu ciematā, piesaistot
finansējumu no ES vai
citiem fondiem
Ēkas “ Lazdas 4” tehniskā
stāvokļa novērtējums (Tek
iekšā ūdens)
Ļaut pārbaudīt tarifu
korektumu

Atbildīgais

Termiņš

Ineta Matvejeva

Visu laiku

Ineta Matvejeva

Visu laiku

Ineta Matvejeva

Tuvākā laikā

Ineta Matvejeva

Tuvākā nākotne

Ineta Matvejeva

Tuvākā laikā.

Ineta Matvejeva

Vienmēr

(VSi) Nākotnē papīra rēķinu aizstāt ar īsziņu telefonā.
(BPI) Braslavas pārvaldē izlikt telefona Nr. avārijas gadījumu paziņošanai.
(AnS) Līdz marta vidum, iesūtīt savus jautājumus un ierosinājumus.

Sēde slēgta:

25.02.2016 plkst. 18.30

Protokoliste:

Zanda Aderniece
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