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GODĀTAIS KLIENT!

Pašvaldības SIA ”ŪDEKA” ir izdevies ilgstoši nodrošināt vienus no zemākajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifiem Latvijā un nepieļaut to kāpumu. Esošie tarifi ir bijuši spēkā nu jau 13 gadus – kopš
2009. gada 1.februāra. 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.

 Pēdējo divu gadu laikā mēs visi esam saskārušies ar iepriekš nepieredzētām situācijām - pandēmiju, strauju
energoresursu cenu kāpumu, uzņēmējdarbības dīkstāvi un pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem. Visu šo
faktoru ietekmē būtiski samazinājies pieprasījums pēc ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Tāpat gadu laikā
būtiski mainījušās arī ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas – pieaugusi minimālā alga,
degvielas cena un palielinājusies elektroenerģijas cena.

Izvērtējot situāciju, līdzīgi kā citiem ūdenssaimniecības uzņēmumiem Latvijā, arī mums bija jāpārskata
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, lai arī turpmāk varētu nodrošināt ilgtspējīgu,
nepārtrauktu un kvalitatīvu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Neskatoties uz
izmaiņām tarifos, arī jaunie ūdenssaimniecības tarifi būs vieni no zemākajiem valstī.

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Ventspilī no 2022.gada 1.aprīļa stāsies
spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi.

IZMAIŅAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFOS NO 2022.GADA 1.APRĪĻA 

Jaunie tarifi būs jāņem vērā, norēķinoties par aprīlī saņemtajiem pakalpojumiem.

Arī turpmāk pašvaldības SIA “ŪDEKA” plāno aktīvi turpināt darbu pie pakalpojumu pieejamības un
kvalitātes paaugstināšanas, iekārtu energoefektivitātes uzlabošanas, vides piesārņojumu risku
samazināšanas, kā arī pie tarifu stabilitātes nodrošināšanas.

Paldies, ka izvēlaties centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumus!

Ar cieņu,
Jūsu pašvaldības SIA "ŪDEKA"

 
 

Ūdensapgādes tarifs 0,77 EUR/㎥ + PVN
 

Kanalizācijas tarifs 1,24 EUR/㎥  + PVN
 

Kopā: 2,01 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.aprīļa, lūgums šiem klientiem maksājumus par marta mēnesi veikt savlaicīgāk - ne vēlāk kā līdz
10.aprīlim.

 

    

㎥
ŪDENSAPGĀDE,
 EUR (bez PVN)

KANALIZĀCIJA,
 EUR (bez PVN)

PVN
21%

 
Ja pieejami  

ABI pakalpojumi -
ŪDENSAPGADE

UN KANALIZĀCIJA
 

Ja pieejams  
 TIKAI

ŪDENSAPGĀDES
pakalpojums

Ja pieejams  
TIKAI

KANALIZĀCIJAS
pakalpojums

1 0,77 1,24 0,42 2,43 0,93 1,50
2 1,54 2,48 0,84 4,86 1,86 3,00
3 2,31 3,72 1,27 7,30 2,80 4,50
4 3,08 4,96 1,69 9,73 3,73 6,00
5 3,85 6,20 2,11 12,16 4,66 7,50
6 4,62 7,44 2,53 14,59 5,59 9,00
7 5,39 8,68 2,95 17,02 6,52 10,50
8 6,16 9,92 3,38 19,46 7,45 12,00
9 6,93 11,16 3,80 21,89 8,39 13,50
10 7,70 12,40 4,22 24,32 9,32 15,00
11 8,47 13,64 4,64 26,75 10,25 16,50
12 9,24 14,88 5,07 29,19 11,18 18,00

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, elektronenerģijas 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.

KĀDAS IZMAKSAS VEIDO ŪDENSSAIMNIECĪBAS TARIFUS?

KAD IZMAIŅAS TARIFOS BŪS REDZAMAS RĒĶINĀ?
Jaunie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi būs spēkā no 2022.gada 1.aprīļa. Izmaiņas tarifos attainosies
maijā - rēķinos par aprīļa mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem.

MAKSĀJAMĀ SUMMA, EUR (ar PVN)
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TABULA NORĒĶINIEM

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

