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Alojas novads      Brīvzemnieku pagasts 

 

Publiskā ūdens un kanalizācijas tarifu apspriešana Puikulē 

 

SAPULCES PROTOKOLS     Nr.3/2016 

 

Datums: 22.02.2016 

Sapulces sākums: 17.30 

Vieta: Alojas novada, Brīvzemnieku pagasta, Sabiedriskā centra Puikule zāle. 

Sapulces tēma:  
Publiskā ūdens un kanalizācijas tarifu apspriešana Puikules ciematā. 

Protokolēja: Zanda Aderniece 

Dalībnieki: Alojas novada dome (AND), SIA “Alojas novada Saimniekserviss” (AnS), 

Brīvzemnieku pagasta iedzīvotāji (BP) 

AND: 

 Valdis Bārda (Alojas novada domes priekšsēdētājs)(VB) 

 Mārtiņš Kļaviņš (Alojas novada domes izpilddirektors) (MK) 
 Arvīds Bērziņš (Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājs) (ABērziņš) 

 

AnS: 

 Ineta Matvejeva (SIA “Alojas novada Saimniekserviss” valdes priekšsēdētāja) 

 Judīte Mažeika (SIA “Alojas novada Saimniekserviss” galvenā grāmatvede) 

BrPI: 

     Sanāksmē piedalās 56. iedzīvotāji. Tai skaitā: Uldis Vladimirovs (UVl), Ingūna 

Krauze(IKr), Visvaldis Ratnieks (VRa), Vitālijs Neretins (VNe), Guntis Konstantinovs 

(GKo), Lija Mangulsone (LMa), Harijs Ribinskis (HRi), Vivita Vītiņa (VVī). 

 

Darba kārtība: 1. (AND) izpilddirektors atklāj sapulci. 

2. (AnS) valdes priekšsēdētāja iepazīstina ar Alojas novada ūdens saimniecības 

stāvokli un problēmām. 

3. Jautājumi un ierosinājumi. 

 

Darba gaita: 1. AnS valdes priekšsēdētāja iepazīstina ar: 
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-  kanalizācijas un ūdensvada tīklu Puikules ciematā un Puikules stacijas 

ciematā; 

- izbūvētās kanalizācijas un ūdensvada īpatnībām; 

- pieslēgumu skaitu pie centrālās kanalizācijas un ūdensvada ; 

- tarifu veidošanās metodoloģiju; 

- plānotajām investīcijām; 

- ūdens kvalitātes uzlabošanas plāniem; 

- tarifu salīdzinājumu no 2009.-2015. gadam; 

- tarifu salīdzinājumu pa novadiem. 

2. (IKr) Kādēļ izdevumus, kad konkrēts mājas iedzīvotājs nopludināja 

daudzdzīvokļu mājas stāvus, lika maksāt visiem mājas iedzīvotājiem? 

3. (AnS) Tika saņemts telefona zvans par avārijas stāvokli mājā un operatīvi 

reaģējot, bojājums novērsts. Ja mājas iedzīvotājiem ir iebildumi-var taisīt 

pārrēķinu. Par problēmām ir jāziņo. 

4. (VNe) -Kur Jūs dabūjāt tik lielus ūdens zudumus? Man ar skaitītāju, ūdens 

patēriņš uz ģimeni ar 4. cilvēkiem ir 10 m3. 

- Kad uzstādīs skaitītājus un sakārtos ūdens sistēmu, vai tarifu cena kritīsies? 

5. (AnS) Lūk Jums piemērs, kā optimizēt ūdens patēriņu mājsaimniecībā! Ja tagad 

Jūs maksājat uz 1. cilvēku par 6.7 m3, tad ar skaitītāju šis daudzums – 

samazinās! Vidēji 2 m3 uz cilvēku. Līdz 1. maijam ir plānots uzstādīt centrālos 

ūdens skaitītājus visām lielajām mājām. 

Tieši šī iemesla pēc, gribam, lai visi iedzīvotāji uzliek skaitītājus un maksā reāli 

par patērēto ūdeni, nevis vidējā ūdens rādījuma, kas tiek padots sistēmā! 

Iedzīvotāji, kam nav skaitītāji-pārmaksā. 

Tarifus katru gadu var pārskatīt! 

6. (VRa) Kur var atrast kontakttālruņa nr.? 

7. (AnS) Šie nr. ir ievietoti Alojas novada mājas lapā un AnS mājas lapā. Arī 

līgumos šie nr. ir uzrādīti. 

8. (UVl) -Vai turpmāk uz anonīmiem telefona zvaniem Jūs atbildēsiet? 

           -Redzamās vietās ir jāizliek kontakti, kur cilvēkiem griezties ārkārtas 

situācijās.           

9. (AnS) Turpmāk mēs šādus zvanus tikai uzklausīsim, bet vērā neņemsim. Ir tikai 

pieklājīgi stādīties priekšā un ierosinājums par kontaktiem ir vērā ņemams. 

10. (VNe) Kādēļ mums ir tik lieli tarifi? Nekur tik augsti tarifi nav. 

11. (AnS) Šī cena veidojas no vidējā sistēmā padotā un patērētā ūdens daudzuma uz 

1. iedzīvotāju. 

12. (GKo) Kamēr iedzīvotājiem nav uzlikti skaitītāji, nav jēgas apspriest tarifus! 

Reālā situācija neatbildīs maksātspējai! 

13. (AnS) Iedzīvotājiem jābūt ieinteresētiem uzlikt skaitītājus, jo, pretējā gadījumā 

viņi tiešām maksās vidējo rādījumu uz 1. cilvēku.  

14. (LMa) Bez skaitītājiem iedzīvotāji maksās pasakainas summas.  

15. (AnS) Tāpēc mēs iedzīvotājiem rekomendējam uzstādīt skaitītājus.  

16. ( UVl) Cik Jums mēnesī ir zaudējumi? 

- No kādiem līdzekļiem Jūs to sedzat? 

- Pieaugums uz 1 m3 ir iespaidīgs. Jums būs liela peļņa. 

- Vai ir vesta uzskaite- cik ūdens izsūknēts, cik piegādāts, cik par to 

samaksājuši?  

- Kā var tarifi sanākt 4x dārgāk. 

17. (AnS) Zaudējumi mēnesī sastāda 200 EUR. Tos sedzam no saviem līdzekļiem 

par citu pakalpojumu sniegšanu. Tāpēc- mums nav iespējas attīstīties. Debitori 
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nav iekļauti tarifos. Visi zaudējumi samazina pamatlīdzekļus. Jāņem vērā arī 

elektrības pieauguma cenas. 

18. (VB) Viss maksā tik cik maksā. Nevienam nav jāsubsidē otrs. 

19. (VRa) Visa dome braukā ar daudzām, jaunām mašīnām. 

20. (AnS) Mēs esam atsevišķs uzņēmums. Mūsu rīcībā nav daudzu jaunu mašīnu. 

Mums ir specifiskas darba mašīnas. 

21. (VNe) Ko darīt ģimenēm, kur ir daudz bērnu? Viņi maksā par īri un vēl tagad tik 

lielus tarifus! 

22. (AnS) Ūdens nav ekskluzīva lieta, kuru piegādās tikai izredzētiem. To piegādās 

visiem. Pagasta vadībai būs jāiet pretī un šī problēma jārisina. Pašiem jāekonomē 

līdzekļi. Tai skaitā ūdens patēriņš. 

23. (ABērziņš) Ar skaitļiem var manipulēt. Es pieņemu, ka dome pieņems pareizo 

lēmumu par tarifiem. Savi jautājumi jāiesniedz būtu rakstiski, lai var saņemt 

rakstisku atbildi.  

Mani priekšlikumi: 

1) ielikt nosaukumos pareizus ciemu nosaukumus (Puikules ciems, Puikules 

stacijas ciems un Ozolmuiža); 

2) pie nolietojuma- pievienot pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu; 

3) pievienot reālo izmaksu aprēķinu par 6. mēnešiem, kamēr pagasts pievienots 

(AnS) par pamatu ņemot 2014. un 2015. gadu izmaksas; 

4) vislielākais elektrības patēriņš ir XI-III mēnešos, kas laikam ir ņemts par 

pamatu tarifu aprēķinos, tas ir par daudz; 

5) Puikules ciemata NAI patēriņu var izmērīt ļoti precīzi, jo tur uzstādīti 2. jauni 

skaitītāji, tātad neviens tur nav bijis un skaitītāju rādījumi nav ņemti vērā; 

6) vajag konkrētus robežu aktus ar visiem skaitītāju rādījumiem, lai zinātu kur 

sākas un beidzas robežas (tas attiecas uz mājokļu jautājumu un 

ūdenssaimniecību); 

7) tarifu aprēķinos ir ievietotas izmaksas par tīklu atjaunošanu, bet Puikules 

ciematā un Puikules stacijas ciematā visi pievadtīkli ir jauni; 

8) pamatiekārtas ir jaunas, izņemot atdzelžošanas iekārtas; 

9) personīgi esmu iesniedzis domē atskaites, ka Puikules un Puikules stacijas 

ciematos dzeramais ūdens neatbilst kvalitātei, tas ir brūns un smird, šī 

problēma ir jānovērš; 

10) pie ūdens saimniecības izbūves Puikules un Puikules stacijas ciematos 

nevarēja nodrošināt ēku iekšējo tīklu atjaunošanu, tādēļ māju ūdens trubas 

plīst un nevar nodrošināt kvalitāti, tas jānovērš; 

11) iedzīvotāji ir jāinformē kādi ir palīdzības telefoni, cik darbinieki izbrauc uz 

remonta vietu un kādas ir izmaksas; 

12) tarifa aprēķins ir 1 EUR uz m3 ,reālie cipari pēc maniem aprēķiniem, sastāda 

½ no Jūsu aprēķiniem, kāds ir reālais apjoms; 

13) Jums ir jāiet un jāskatās, kur paliek ūdens, jo reāli ūdens tiek padots 

pietiekoši, bet Jūsu aprēķinos šie m3 ir daudz lielākos apjomos un ir lieli 

ūdens zudumi; 

14) visu ir jāpārbauda gan par kanalizācijas, gan ūdens pakalpojumiem, jo tas ir 

pašvaldības uzņēmums un kādam par to jāatbild. Cilvēkiem vajag 

pamatojumu, kāpēc tas maksā tik. Es šodien dzirdēju brīnumus par tarifu 

veidošanos. 

24. (AnS) Puikules ciematā nav reāls ūdens patēriņš, jo pēc aprēķiniem puikulieši 

tērē vairāk par alojiešiem.  
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- Alojas novadā kanalizācijas izvešanas tarifs par m3 nav mainīts un tuvākajā 

laikā nemainīsies.  

- -Tarifi nav noslēpums. (AnS) fiksēs robežas katram konkrēti un ar katru tiks 

noslēgts robežu saskaņošanas akts. 

 

25. (HRi): “Kamēr nebūs katram skaitītājs, tikmēr pārējie maksās!”. 

Jautājumi 

turpmākajām 

diskusijām: 

 

Kā pārbaudīt tarifu korektumu? 

Kā samazināt notekūdeņu un dzeramā ūdens noplūdi? 

Kā samazināt izmaksas? 

Kā visas mājas pieslēgt pie centrālās kanalizācijas un ūdensvada? 

Septiķu likvidēšana Puikules ciemata centrā. 

Robežpunktu apzināšana un pievienošana līgumiem ar konkrētām 

skaitītāju vietām. 

Skaitītāju uzstādīšana. 

Ūdens zudumu apzināšana un novēršana. 

Ēku iekšējo tīklu sakārtošana, lai tīklā varētu uzturēt spiedienu. 

Kā piesaistīt līdzekļus esošās sistēmas modernizācijai? 

! Sadarbībā ar māju iedzīvotājiem definēt vienu atbildīgo, kas 

atbildēs par bojājumiem u.c. jautājumiem. 

 

Uzdotie uzdevumi: Uzdevums Atbildīgais Termiņš 

Ūdens skaitītāju pārbaude. Ineta Matvejeva Visu laiku 

Samazināt izmaksas Ineta Matvejeva Visu laiku 

Ūdens kvalitātes pārbaude Ineta Matvejeva Tuvākā laikā 

Sistēmas atdzelžošanas 

plāns Puikules ciematā un 

Puikules stacijas ciematā, 

piesaistot finansējumu no 

ES vai citiem fondiem. 

 

Ineta Matvejeva Tuvākā nākotne 

Pārbaudīt ūdens kvalitāti 

mājās “Zemzari”. 

 

Ineta Matvejeva 29.02.2016 

Pārbaudīt ūdenssaimniecību 

mājās “Ielejas” 

 

Ineta Matvejeva Tuvākā laikā. 

Apsekot māju “Nākotnes 8” 

dz-4 , kur ūdensvada 

sistēma iet caur neapdzīvotu 

dzīvokli un regulāri aizsalst 

trubas. (m.t. 29949753) 

 

Ineta Matvejeva Līdz 31.03.2016 

Apsekot māju “Nākotnes 9”, 

kur ūdens izskalojis 

kanalizācijas aku un pa 

pagalmu plūst ūdens.  (m.t. 

26301547) 

 

Ineta Matvejeva Tuvākā laikā. 
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Mājai “Sidrabiņi” 

problēmas ar ūdens piegādi 

(Vivita Vītiņa m.t.29195155 

) 

Ineta Matvejeva Tuvākā laikā. 

Sasaukt mājas iedzīvotāju 

sanāksmi par 

nopludinātajiem dzīvokļiem, 

kad 1 dzīvoklis sasaldēja 

ūdensvadu. 

Ineta Matvejeva Līdz 31.03.2016 

Ļaut pārbaudīt tarifu 

korektumu 
Ineta Matvejeva Vienmēr 

Sēde slēgta: 22.02.2016 plkst. 19.30 

 

 

 

 

Protokoliste:      Zanda Aderniece 


