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Kuldīgā 

 

2019.gada 4.februārī Nr. 1.8/47 

 

Pēc pievienotā saraksta 

 

Par grozījumu projektu vispārējās atļaujas, 

reģistrācijas un informācijas iesniegšanas 

noteikumos ūdenssaimniecības nozarē 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KULDĪGAS ŪDENS” (Sabiedrība) ir iepazinusies ar 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) konsultāciju dokumentu par 

grozījumiem vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos 

ūdenssaimniecības nozarē un vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas 

noteikumos sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos 

un iebilst pret pievienotā punktā 31.1 ”Ja komersants ir reģistrēts komersantu reģistrā pirms šo 

noteikumu spēkā stāšanās dienas, un iesniegtajam sabiedriskajam pakalpojumam nav regulatora 

apstiprināts sabiedriskā pakalpojuma tarifs, komersantam ir pienākums sešu mēnešu laikā no šo 

noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniegt regulatorā saskaņā ar regulatora noteikto metodiku 

aprēķinātu tarifu projektu kopā ar tarifu projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu 

pamatojumu.” noteikto termiņu – sešu mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniegt 

tarifu projektu kopā ar tarifu projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.  

Sabiedrība ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Kuldīgas novada pagastos pārņem 

no Kuldīgas novada pašvaldības pakāpeniski: 

• 2014.gada 1.martā tika uzsākta pakalpojumu sniegšana Basu ciemā un apdzīvotā vietā 

Mazruņģi, Gudenieku pagastā; Laidu, Vangas un Valtaiķu ciemā un telpu grupā „Baloži”, 

Laidu pagastā; Upīškalna ciemā, Kurmāles pagastā; Deksnes, Ķimales un Padures ciemā 

un apdzīvotā vietā Vēgas, Padures pagastā; Mežvaldes, Novadnieku un Ventas ciemā, 

Rumbas pagastā; Kabiles, Īvandes, Pelču, Rendas, Turlavas un Vārmes pagastā, Kuldīgas 

novadā. Pašreiz tiek piemēroti SPRK apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, 

kuri stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

• 2017.gada 8.oktobrī Kuldīgas novada Gudenieku pagasta Gudenieku ciemā; 

• 2018.gada 1.martā Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Vilgāles ciemā; 

• 2019.gada 1.janvārī Kuldīgas novada Snēpeles pagastā un Ēdoles pagastā,  

tiek piemēroti Kuldīgas novada pašvaldības apstiprinātie tarifi; 



DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

• 2020.gada 1.ceturksnī Kuldīgas novada pašvaldība plāno nodot Sabiedrībai 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes 

ciemā. 

Pēc SPRK grozījumu projekta Sabiedrībai tarifu aprēķins būtu jāiesniedz 2019.gadā un 

2020.gadā. 

Uzsākot pakalpojumu sniegšanu kādā no pagastiem, Sabiedrībai nav precīzas 

informācijas par sniedzamo pakalpojumu apjomu un izmaksām, nav pamatojošo dokumentu. 

Sešu mēnešu laikā var sagatavot tarifu aprēķinu tikai ar pieņēmumiem un prognozēm, kā 

rezultātā ir jāsniedz atkārtots tarifu aprēķins pamatojoties uz faktiskajām izmaksām un faktiski 

sniegto pakalpojumu apjomu. Tā kā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi tiek plānoti vienādi 

visos Kuldīgas novada pagastos, tarifu aprēķinā tiek iekļauta liela apjoma informācija un tas 

veido lielu darba un laika ieguldījumu, ir nepieciešams paredzēt laiku informācijas apkopošanai. 

Sabiedrība, saskaņā ar Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2022.gadam, plānoja 

iesniegt SPRK jaunu tarifu aprēķinu 2021.gadā, t.i. gadu pēc pēdējās apdzīvotās vietas 

pārņemšanas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai.  

 

Sabiedrības priekšlikums punktu 31.1 izteikt šādā redakcijā: 

Ja komersants ir reģistrēts komersantu reģistrā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, un 

iesniegtajam sabiedriskajam pakalpojumam nav regulatora apstiprināts sabiedriskā 

pakalpojuma tarifs, komersantam ir pienākums 18 mēnešus pēc pakalpojuma uzsākšanas 

iesniegt  regulatorā saskaņā ar regulatoru noteikto metodiku aprēķināto tarifu projektu kopā ar 

tarifu projektu minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.  

 

 

Ar cieņu, 

SIA „KULDĪGAS ŪDENS” 

valdes priekšsēdētājs Andris Kļaviņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


