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Saīsinājumi:
JŪ – SIA “Jēkabpils ūdens”
KP – Konkurences padome
DKS – decentralizētās
kanalizācijas sistēma
NAI – notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas
KL – Konkurences likums
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Sadarbība ar Konkurences padomi

Pieprasa informāciju par:

KP pieprasa informāciju no
pašvaldības un JŪ

1. Līguma projektu ar asenizatoru
2. Līgumu ar pašvaldību un JŪ par
reģistra izveidi
3. Lūdz siegt informāciju par
sniegtajiem pakalpojumiem, to
daudzumu un cenu

KP analizē iesniegto informāciju
DKS reģistra izveidotājs vienlaikus ir asenizācijas pakalpojuma sniedzējs
•

Ieteikums reģistru izveidot pašai pašvaldībai vai personai,
kura vienlaikus nav pakalpojuma sniedzējs (priekšrocība informācija par visām DKS sistēmām)
Teritoriālie ierobežojumi

•

Neuzlikt par pienākumu asenizatoram noteiktajā
teritorijā no DKS nogādāt tajā pašā teritorijā esošajās
NAI

Atskaišu sniegšana
•

Noteikumu Nr.384 10.3 apakšpunktā noteikts pienākums
asenizatoram katru gadu līdz 1.martam DKS reģistra uzturētājam
iesniegt informāciju par notekūdeņu un nosēdumu apjomu, kas
iepriekšējā gadā no asenizatora apkalpotajām DKS savākts,
transportēts un novadīts centrālajā kanalizācijas sistēmā

KP analizē iesniegto informāciju
Atskaišu sniegšana
•

Pašvaldība attiecībā uz šo asenizatoru pienākumu ar Saistošo
noteikumu Nr.9 6.3 apakšpunktā ir noteikusi īsāku termiņu – iesniegt
atskaiti DKS reģistra uzturētājam katru ceturksni
JŪ prasība iesniegt šādu atskaiti katru mēnesi
KP prasība noteikt atskaišu iesniegšanas biežumu vismaz tik bieži kā
noteikts saistošajos noteikumos Nr.9 – reizi ceturksnī

•
•

Globālās pozicionēšanas kontroles sistēma (GPS)
•
•

JŪ prasība iesniegt GPS sistēmu informāciju nav pretrunā ar KL
14.1 pantu, ja šāda prasība tiek attiecināta arī uz JŪ asenizācijas
transportlīdzekļiem
KP lūdz precizēt, kad un cik bieži tiek paredzēta GPS atskaites
iesniegšana, ieteikums informāciju no GPS sistēmas iesniegt kopā
ar asenizatora atskaiti vienu reizi ceturksnī, ja asenizācijas saturs
nerada draudus NAI darbībai
•

Notekūdeņu pieņemšanas cena
Vai JŪ kā asenizators piemēro tādu pašu cenu par notekūdeņu
un nosēdumu pieņemšanu, kā pieņem no citiem asenizatoriem

JŪ rīcība pēc saņemtajiem ieteikumiem
Sadarbojas ar KP un informē par
pakalpojuma būtību un niansēm, kuras var
ietekmēt JŪ NAI darbību
Labo līguma projektu ar asenizatoru:
1. Nepiemēro teritoriālos ierobežojumus
2. Atskaišu biežumu nosaka vienreiz ceturksnī
3. Pārskata cenrādi par asenizācijas
pieņemšanu un samazina ~ 30%

Sadarbojas ar medijiem un sniedz informāciju
par iespējamiem pārkāpumiem
Pēc labojumiem līguma projektā nosūtām
to KP, kā arī ievieto līguma projektu mājas
lapā

START

KP pateicas
par sadarbību

Konkurences padome ir saņēmusi
SIA “Jēkabpils ūdens” vēstuli, ar kuru
SIA “Jēkabpils ūdens” nosūtījusi KP
atbilstoši KP ieteikumiem precizētu
līguma
projektu
par
sadzīves
notekūdeņu pieņemšanu un attīrīšanu.
Tāpat SIA “Jēkabpils ūdens” ir
informējusi KP, ka tā ir nodrošinājusi
līguma projekta publisku pieejamību tās
tīmekļa vietnē.
KP ir izvērtējusi SIA “Jēkabpils
ūdens” iesniegto līguma projektu un
pateicas par jau veiktajiem grozījumiem,
kas novērš neatbilstību Konkurences
likuma 14.1 pantam.

Paldies!

