
 Uzskatām par savu pienākumu, izskaidrot izveidojušos situāciju:         Līdz 2019.gada 30.martam SIA ”Virāžas” ar juridisko adresi - “Virāžas”, Elektriķi, Codespagasts, faktiski  saņēma  ūdenssaimniecības pakalpojumus un apmaksāja rēķinus  parkanalizācijas pakalpojumiem  Mēmeles ielā 4 (arī Mēmeles ielā 6), Bauskā, jeb bijušajā BauskasATU teritorijā. Daudzi baušķenieki vēl nav aizmirsuši, ka autobusu parks atradās tieši tur -Mēmeles ielā.   Savukārt, rakstā pieminēta uzņēmēja juridiskā adrese - Virāžas”, Elektriķi, Codespagasts (iespējams baušķeniekiem labāk zināma, kā  bijusī PMK 7 teritorija). Tur atradās SIA”Virāžas” birojs un garāžas. Codes pagasta pārvalde tur sniedza tikai ūdensapgādespakalpojumus. Rēķini no SIA ”Bauskas ūdens” puses  par kanalizācijas pakalpojumiem netikaizrakstīti un kanalizācijas pakalpojumus uzņēmējs šajā teritorijā nesaņēma. SIA “Bauskas ūdens”rīcībā nav informācijas, uz kurieni no šīs teritorijas uzņēmējs novadīja savus notekūdeņus, jo SIA”Bauskas ūdens” kanalizācijas pakalpojumus uzņēmējam šajā teritorijā nesniedza. Datus par  to,ka uzņēmējs ir saņēmis ūdensapgādes pakalpojumus no Codes pagasta pārvaldes, SIA ”Bauskasūdens” ieguva tikai pēc ūdens pakalpojumu pārņemšanas 2019.gada 1.aprīlī.         Tas, ka izrakstot rēķinus SIA ”Bauskas ūdens” ir norādījusi uzņēmēja  juridisko adresinenozīmē, ka pakalpojumi saņemti juridiskajā adresē. Vairums rēķinu un citi pieejamiedokumenti satur konkrētu informāciju, pēc kuriem identificējama un pierādāma konkrētāpakalpojumu sniegšanas vieta.         Balstoties uz iepriekšminēto informāciju, uzskatām, ka SIA ”Virāžas”,  tā vadītāja personā,izplata melīgu, nepatiesu  informāciju, diskreditējot kapitālsabiedrību SIA ”Bauskas ūdens” unmaldina Bauskas novada domes deputātus par faktisko situāciju, ka gadiem ilgi ir saņēmiskanalizācijas pakalpojumus adresē ”Virāžas”, Elektriķi, Codes pagasts.         Attiecībā uz teritoriju -  ”Virāžas”, Elektriķi,  Codes pagasts (patreizējā uzņēmuma juridiskāadrese), līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Nr. 11-ūk  tiešām bija noslēgts  2019.gada06.jūnijā, iekļaujot tajā gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas pakalpojumus.  Līgums tika noslēgtssaskaņā ar 2019.gada 15.marta SIA ”Virāžas” iesniegumu, par to, ka bijusī ATU teritorija, adresēMēmeles ielā 6, Bauskā, ir pārdota un tagad uzņēmuma un nepieciešamo pakalpojumusaņemšanas vieta atrodas jaunā adresē - ”Virāžas”, Elektriķi, Codes pagasts. Uzņēmums norādīja,ka kanalizācijas tīkli ir pieslēgti pie SIA ”Bauskas ūdens” kanalizācijas tīkliem.  Diemžēl sniegtāinformācija nebija pretrunā ar SIA ”Bauskas ūdens”, uz to brīdi pieejamo, kartogrāfiskomateriālu, kaut arī vairākas būtiskas kanalizācijas tīkla akas dabā nebija atrodamas.         Vēsturiski - dažādu iemeslu dēļ, iespējama situācija, ka kanalizācijas akas ir apraktas vaiatrodas zem  asfalta vai šķembu seguma. Neveicot padziļinātu, laikietilpīgu un dārgu kanalizācijastīklu izpēti,  iezīmēt precīzu tīkla atrašanās vietu un noteikt tā tehnisko stāvokli, nav iespējams.2020.gada sākumā uzņēmums - SIA ”Virāžas” vērsās SIA ”Bauskas ūdens”, informējot parkanalizācijas novadīšanas problēmām un pēc SIA ”Virāžas” lūguma, SIA ”Bauskas ūdens “ veicapadziļinātu kanalizācijas tīklu izpēti klienta teritorijā un konstatēja, ka  klienta kanalizācijas tīklinav pieslēgti pie SIA “Bauskas ūdens” kanalizācijas tīkliem.  Par to 2020.gada 15.aprīļa vēstulēNr.1.1.17/24 tika informēti gan uzņēmējs, gan arī Bauskas novada pašvaldības vadība. Tāpatuzņēmējam tika gan rakstiski, gan mutiski izskaidrots, kas ir darāms, lai varētu pieslēgties SIA”Bauskas ūdens” kanalizācijas tīkliem.  Vienlaicīgi  SIA ”Virāžas” vadītājam tika paskaidrots, ka



turpmāk samaksa par kanalizācijas pakalpojumiem netiks iekasēta un ir jāpārslēdzūdenssaimniecibas pakalpojumu līgums tikai par ūdensapgādes pakalpojumu saņemšanu.        Papildus, saprotot izveidojušos situāciju, uzņēmējam tika piedāvāts atmaksāt iekasētosfinanšu līdzekļus par kanalizācijas pakalpojumiem, laika periodā no līguma slēgšanas brīža06.06.2019. līdz 15.04.2020.        Nevienā brīdī finanšu līdzekļu atmaksa, par faktiski nesaņemtajiem kanalizācijaspakalpojumiem 2019. un 2020.gadā, SIA “Bauskas ūdens” nav bijusi problēma.  Šādspiedāvājums tika izteikts tikšanās reizē, kurā piedalījās arī pašvaldības vadības pārstāvis.Jāpiebilst, ka šajā tikšanās reizē SIA ”Virāžas” vadītājam tika paskaidrots, ja gadījumā viņšpieprasīs atmaksāt finanšu līdzekļus par nesaņemtajiem kanalizācijas pakalpojumiem,  SIA”Bauskas ūdens” sagatavos rēķinu par izpētes un tīklu renovācijas darbiem viņu privātteritorijā,kas būs, nesalīdzināmi, daudz lielāki nekā uzņēmuma maksājums par nesaņemtajiemkanalizācijas pakalpojumiem, jo SIA ”Bauskas ūdens” šajā objektā nostrādāja vairāk nekā divasnedēļas.  Diemžēl atbilde netika saņemta un tā vietā uzņēmējs sāka izplatīt melīgu informāciju undraudēt ar, mūsuprāt,  pilnīgi nepamatotu tiesvedību, ko var uzskatīt par naudas izspiešanu.        Jau pēc notikušā fakta, kad tika pasniegta nepatiesa informācija Bauskas novada domesdeputātiem un publiskota gan interneta vietnē, gan presē, SIA ”Bauskas ūdens” vadībapieņēma lēmumu:- atmaksāt SIA ”Virāžas” finanšu līdzekļus par nesniegtajiem kanalizācijaspakalpojumiem laika posmā no 06.06.2019. līdz 15.04.2020.;- sagatavot SIA ”Virāžas” rēķinu par veiktajiem darbiem viņu teritorijā, kas saistīti artīklu izpēti un renovāciju;- informēt Jelgavas reģionālo vides pārvaldi par nesankcionētu automazgātuvesierīkošanu patreizējā SIA ”Virāžas” teritorijā un nesankcionētu kanalizācijasnotekūdeņu novadīšanu Mēmeles upē.SIA ”Bauskas ūdens” nebaidās  no iespējamās tiesvedības, jo uzskata, ka neviens apzinātinetika maldināts un šo situāciju ir piedāvājusi risināt mierīgā ceļā.  SIA ”Bauskas ūdens” uzticastiesu varai un tās spējai atbilstoši izvērtēt visus pierādījumus un izveidojušos situāciju.Ar cieņuSIA ”Bauskas ūdens”




