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GODĀTAIS KLIENT!

Pašvaldības SIA ”ŪDEKA” līdz pat 2022. gadam izdevās ilgstoši nodrošināt vienus no zemākajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Latvijā un nepieļaut to kāpumu. Tas bijis iespējams, galvenokārt,
pateicoties daudzu gadu garumā īstenotajiem projektiem ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu,
veiksmīgai izdevumu optimizācijai, iekārtu automatizācijai, kā arī sakārtotai patēriņa uzskaitei un norēķinu
kārtībai.

 
Tomēr globālie notikumi ietekmē arī ūdenssaimniecības nozari, un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem
visā Latvijā šobrīd nākas pārskatīt cenas par sniegtajiem pakalpojumiem. Īpaši ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas izmaksas ietekmē straujais elektroenerģijas cenu pieaugums.

Energoresursu izmaksām ir būtisks īpatsvars ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksās – tā ir trešā
lielākā izmaksu pozīcija. Elektroenerģijas cena, salīdzinot ar līdzšinējo, pašvaldības SIA "ŪDEKA" ir pieaugusi
pieckārtīgi, tādēļ saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Ventspilī no 2023. gada 
1. janvāra stāsies spēkā jauns ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs, kurš noteikts izmainot tikai
elektroenerģijas izmaksas, pārējām izmaksu pozīcijām paliekot nemainīgām.

Izmaiņas ūdenssaimniecības tarifu kopumā palielinās par 13%, bet, piemērojot valstī pieņemtos atvieglojumus,
līdz 01.05.2023. tarifa pieaugums būs tikai 7%. Ventspilī cena par ūdens piegādi un kanalizācijas pakalpojumiem
joprojām būs viena no zemākajām valstī.

IZMAIŅAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFOS 2023.GADĀ 

Paldies, ka izvēlaties centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumus!
Ar cieņu
Jūsu pašvaldības SIA "ŪDEKA"

 
Ūdensapgādes tarifs 0,83 EUR/㎥ + PVN

 
Kanalizācijas tarifs 1,33 EUR/㎥  + PVN

 
Kopā: 2,16 EUR/㎥ + PVN 

TARIFS AR ATLAIDI SPĒKĀ NO 01.01.2023. LĪDZ 30.04.2023.

TARIFS PILNĀ APMĒRĀ SPĒKĀ NO 01.05.2023.

 
Ūdensapgādes tarifs 0,86 EUR/㎥ + PVN

 
Kanalizācijas tarifs 1,41 EUR/㎥  + PVN

 
Kopā: 2,27 EUR/㎥ + PVN



Klientus, kuri vēl nesaņem rēķinus un maksājumus veic izmantojot internetbankas definētos maksājumus
vai abonentu grāmatiņas, precīzākiem norēķiniem aicinām izmantot norēķinu tabulu. Ņemot vērā tarifa
izmaiņas no 1. janvāra, lūgums šiem klientiem maksājumus par decembra mēnesi veikt savlaicīgāk - ne vēlāk
kā līdz 10. janvārim.
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ŪDENSAPGĀDE,
 EUR (bez PVN)

KANALIZĀCIJA,
 EUR (bez PVN)

PVN
21%

 
Ja pieejami  

ABI pakalpojumi -
ŪDENSAPGĀDE

UN KANALIZĀCIJA
 

Ja pieejams  
 TIKAI

ŪDENSAPGĀDES
pakalpojums

Ja pieejams  
TIKAI

KANALIZĀCIJAS
pakalpojums

1 0,83 1,33 0,45 2,61 1,00 1,61

2 1,66 2,66 0,91 5,23 2,01 3,22

3 2,49 3,99 1,36 7,84 3,01 4,83

4 3,32 5,32 1,81 10,45 4,02 6,44

5 4,15 6,65 2,27 13,07 5,02 8,05

6 4,98 7,98 2,72 15,68 6,03 9,66

7 5,81 9,31 3,18 18,30 7,03 11,27

8 6,64 10,64 3,63 20,91 8,03 12,87

9 7,47 11,97 4,08 23,52 9,04 14,48

10 8,30 13,30 4,54 26,14 10,04 16,09

Latvijā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija. Tarifi tiek noteikti saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodiku. Ar noderīgu informāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem un aktuālajiem tarifiem
citās Latvijas pilsētās var iepazīties mājaslapā www.sprk.gov.lv.

 NODERĪGA INFORMĀCIJA

KAS UN KĀ IZVĒRTĒ ŪDENSSAIMNIECĪBAS TARIFUS?

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos iekļauj kapitāla izmaksas, elektroenerģijas izmaksas, remontu un
materiālu izmaksas, personāla izmaksas, rentabilitāti un citas saimnieciskās darbības izmaksas. Tarifos
ietver tikai tādas izmaksas, kas attiecas uz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu,
nodrošināšanu un infrastruktūras uzturēšanu. Ventspils jaunajā ūdenssaimniecības tarifā, salīdzinot ar
iepriekš pieņemtajiem tarifiem, iestrādātas izmaiņas tikai vienā pozīcijā – elektroenerģijas izmaksās.

KĀDAS IZMAKSAS VEIDO ŪDENSSAIMNIECĪBAS TARIFUS?

KAD IZMAIŅAS TARIFOS BŪS REDZAMAS RĒĶINĀ?
Jaunais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs būs spēkā no 2023. gada 1. janvāra. Pēc jaunajām cenām
klientiem būs jānorēķinās februārī - par janvāra mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

MAKSĀJAMĀ SUMMA, EUR (ar PVN) 01.01.2023. - 30.04.2023.
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TABULA NORĒĶINIEM NO 01.01.2023. LĪDZ 30.04.2023.

https://likumi.lv/ta/id/279283-udenssaimniecibas-pakalpojumu-tarifu-aprekinasanas-metodika

