
 

Regulatora uzklausīšanas sanāksme par SIA „KULDĪGAS ŪDENS” iesniegtajiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem  

 

PROTOKOLS  
Mārtiņzālē, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā 

 

2016.gada 26.augustā                                                                               Nr.10 

 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu pakalpojuma lietotājs 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu pakalpojuma lietotājs 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, SIA „KULDĪGAS ŪDENS” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA „KULDĪGAS ŪDENS” pārstāvis 

Sanāksmi protokolē:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk plkst. 12.00 

Darba kārtība: 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmi (Regulatora prezentācija – informācija par tarifu 

projektu izskatīšanas kārtību, Regulatora regulēto ūdenssaimniecības pakalpojumu). 

2. Komersanta pamatojums par jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 

apstiprināšanas nepieciešamību. 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi un ieteikumi par SIA „KULDĪGAS 

ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem. 

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 
 

Regulatora pārstāvis informē klātesošos uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus par tarifu projektu 

izvērtēšanas procesu Regulatorā, par Regulatora regulēto ūdenssaimniecības pakalpojumu, par 

sanāksmes mērķi un norises kārtību (sagatavota Regulatora prezentācija).   

Regulatora pārstāvis lūdz SIA „KULDĪGAS ŪDENS” pārstāvi iepazīstināt uzklausīšanas 

sanāksmes dalībniekus ar pamatojumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas 

nepieciešamību. 

 

2. Komersanta pamatojums par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

SIA „KULDĪGAS ŪDENS” pārstāvis: no  2014.gada 1.marta SIA „KULDĪGAS ŪDENS” 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas darbības zona paplašinājās, aptverot vēl 10 pagastus 

Kuldīgas novadā, pirms tam ūdenssaimniecības pakalpojumus pievienotajās teritorijās sniedza 

pagastu pārvaldes. Pārņemtās ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas sistēmas bija sliktā 

stāvokli. Lai varētu apkopot kādas izmaksas veido pārņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sistēmu uzturēšana, nolēmām kādu laiku strādāt ar reģionālā regulatora un Regulatora 

apstiprinātajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem un pašvaldības noteiktām maksām. Vēlāk 

tika secināts, ka Kuldīgas novada pagastos 2014. un 2015.gadā reģionālā regulatora un Regulatora 

apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi un pašvaldības noteiktās maksas nesedza 

ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. 
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Tāpēc 2016.gada 28.jūlijā Regulatorā apstiprināšanai tika iesniegti divi 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti: 

Kuldīgas pilsētas un Kurmāles pagasta Priedaines ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifa projekts: 

• ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts 1,04 EUR/m3 (bez PVN); 

• kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 1,50 EUR/m3 (bez PVN). 

 

Kuldīgas novada pagastu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekts: 

• ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts 1,04 EUR/m3 (bez PVN); 

• kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 1,10 EUR/m3 (bez PVN).   
 

Esmu saņēmis mutisku sūdzību par dzeramā ūdens kvalitāti Padures ciemā. Ūdens kvalitāte 

pagastos ne ar ko neatšķiras no ūdens kvalitātes Kuldīgas pilsētā. Padures pagasta ūdens analīzes ir 

labas, ūdens kvalitāte atbilst normatīvo aktu prasībām un regulāri tiek veiktas ūdens analīzes, 

saskaņā ar ūdens monitoringa plānu. Ūdens analīzes ņem sertificēti cilvēki un tās tiek veiktas 

Jūrmalas pilsētas laboratorijā. Es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka ūdens kvalitāti ietekmē ēku iekšējo 

ūdensvadu stāvoklis. Līdz ar to ir jāskatās, kas notiek mājas iekšējos tīklos, jo SIA „KULDĪGAS 

ŪDENS” sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus līdz piederības robežai. 

 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: un tomēr Turlavā ir ļoti slikta ūdens kvalitāte  - 

duļķains, netīrs ūdens ar nogulsnēm, bet tajā pašā laikā tiek celti ūdens pakalpojumu tarifi. 

SIA „KULDĪGAS ŪDENS” pārstāvis: Turlavā regulāri tiek veiktas ūdens analīzes atbilstoši 

normatīvajiem aktiem un monitoringa plānam. Ūdens analīžu rezultāti ir labi, ūdens kvalitāte atbilst 

normatīvajos aktos noteiktajam. Ārī šajā gadījumā ir jāskatās, kas notiek māju iekšējos tīklos. Jūs 

varat uzrakstīt rakstisku iesniegumu, norādot precīzu adresi, kurā ir šis nekvalitatīvais ūdens un mēs 

centīsimies Jūsu objektu iekļaut nākamā gada monitoringa plānā. 

  

4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi. 

 

Regulatora pārstāvis dod vārdu sanāksmes dalībniekiem priekšlikumu un ieteikumu paušanai.  

Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem nav priekšlikumi un ieteikumi par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektiem. 

Regulatora pārstāvis pateicas Komersanta pārstāvjiem un uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem 

par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 12:47 

 

 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 


