
 

Regulatora uzklausīšanas sanāksme par SIA „Tukuma ūdens”  

iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  

 

PROTOKOLS  
Tukuma pilsētas Kultūras nama tradīciju zālē, Lielā ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā 

 

2017.gada 8.septembrī                                                                              Nr.8 
 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, Tukuma novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, Tukuma novada pašvaldības pārstāvis 

V. Uzvārds, laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas” pārstāvis 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs 

V. Uzvārds, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, SIA „Tukuma ūdens” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA „Tukuma ūdens” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA „Tukuma 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 projekta 

apstiprināšanas nepieciešamību. 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi un ieteikumi par SIA „Tukuma ūdens” 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. 

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 
 

Regulatora pārstāvis informē klātesošos uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus par tarifa projekta 

izvērtēšanas procesu Regulatorā, par Regulatora regulēto ūdenssaimniecības pakalpojumu, par 

sanāksmes mērķi un norises kārtību (sagatavota Regulatora prezentācija).   

Regulatora pārstāvis lūdz SIA „Tukuma ūdens” pārstāvi iepazīstināt uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekus ar pamatojumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas 

nepieciešamību. 

 

2. Komersanta pamatojums par jauno tarifa apstiprināšanas nepieciešamību. 
 

Komersants ir sagatavojis prezentāciju (skaidrojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

projekta apstiprināšanas nepieciešamību). 

SIA „Tukuma ūdens” pārstāvis: SIA „Tukuma ūdens” 2017.gada 4.augustā Regulatoram 

iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Patlaban SIA „Tukuma ūdens” 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēro reģionālā regulatora 2008.gadā apstiprinātos 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus ūdensapgādei – 1,04 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijai – 

1,11 EUR/m3 (bez PVN).  

Ņemot vērā, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu ieņēmumi nesedz izmaksas, SIA „Tukuma ūdens” 

ir aprēķinājusi jaunu ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu – 1,03 EUR/m3 (bez PVN), kas ir 
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par 1% mazāks salīdzinot ar spēkā esošo un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu – 1,39 

EUR/m3 (bez PVN), kas ir par 25% lielāks salīdzinot ar spēkā esošo. 

SIA „Tukuma ūdens” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu ir realizējusi projektu 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā”, kā ietvaros ir veikti būtiski uzlabojumi 

ūdenssaimniecībā. Līdz ar to viena no lielākajām izmaksu pozīcijām tarifu projektā ir pamatlīdzekļu 

nolietojums. 

SIA „Tukuma ūdens” ir izvērtējusi iekšējos darbības procesus un to optimizāciju. Ir pārskatītas un 

samazinātas personāla izmaksas, veicot iepirkumu procedūras rasts izdevīgākais risinājums 

izdevumiem, kuriem tirgū ir iespējama piegādātāju savstarpējā konkurence, piemērām: 

elektroenerģija, degviela, materiāli. 

Runājot par nākotnes plāniem, SIA „Tukuma ūdens” ir uzsākusi projekta „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Tukumā, II kārta” realizāciju. Plānots izveidot artēziskos urbumus, pa vienam  

Lauktehnikas un Centra ūdensgūtnes, tāpat turpināt veikt uzskaites mēraparātu nomaiņu visiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, iespēju robežās aprīkojot tos ar attālinātās rādījumu 

nolasīšanas iekārtām. Plānots veikt tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi Tukuma notekūdeņu 

attīrīšanas ietaišu hidrauliskās jaudas, piesārņojuma slodzes un iekārtu ražības novērtēšanai, iespēju 

robežās veikt tehniskā aprīkojuma (t.sk. autotransporta) atjaunināšanu. 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

Laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas” pārstāvis: kāpēc ir tik liels kanalizācijas tarifa 

pieaugums? 

SIA „Tukuma ūdens” pārstāvis: ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumiem nesedz izmaksas.   

SIA „Tukuma ūdens” pārstāvis: ir pamainījušas prasības normatīvajos aktos. Dabas resursu 

nodokļa likme paaugstinājusies. 

Laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas” pārstāvis: vai plānojat vēl vienu dūņu baseinu? 

SIA „Tukuma ūdens” pārstāvis: jā. 

Laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas” pārstāvis: SIA „Tukuma ūdens” sniedz pakalpojumus 

arī Smārdes pagastā, Engures novadā un plāno tur piemērot savus ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifus. Savukārt Tukuma novada pašvaldība iegulda SIA „Tukuma ūdens” pamatkapitālā līdzekļus. 

Vai ir godīgi, ka Tukuma novada pašvaldība iegulda SIA „Tukuma ūdens”, bet labumus gūst 

Engures novada iedzīvotāji? 

SIA „Tukuma ūdens” pārstāvis: Smārdes pagasts robežojas ar Tukuma pilsētu. Četras mājas, 

kuras ģeogrāfiski atrodas Smārdes pagastā ir pieslēgtas SIA „Tukuma ūdens” ūdensapgādes un 

kanalizācijas inženiertīkliem. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: vai plānots uzstādīt attālinātos ūdens skaitītājus visām 

mājām? 

SIA „Tukuma ūdens” pārstāvis: jā, plānojam pakāpeniski aprīkot daudzīvokļu mājas ar attālināto 

nolasīšanas ūdens skaitītājiem. 

 

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 projektu. 

Regulatora pārstāvis pateicas Komersanta pārstāvjiem un uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem 

par atsaucību un slēdz sanāksmi. 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 12:41 
 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 


