
SIA “Jūrmalas ūdens”  

Par 2012. gadā apstiprinātā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa atcelšanu un jaunā 

tarifa stāšanos spēkā 2020. gada 1.jūnijā 

 

2019. gadā 15. oktobrī SIA “Jūrmalas ūdens” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijai (Regulatoram) jaunu tarifa projektu, kas aprēķināts, 

pamatojoties uz koriģētiem ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem un izmaksām, 

jo 2012. gadā apstiprinātais ūdenssaimniecības tarifs tika balstīts uz 2010. - 2011.gadu 

izdevumiem atbilstoši tā brīža ekonomiskajai situācijai valstī.   

Regulators uzsāka  izvērtēšanu, it īpaši pārskatot SIA “Jūrmalas ūdens” uzrādītos 

ūdenssaimniecības tarifa izmaksu pieauguma ietekmējošos faktorus un izvērtēja  to 

pamatotību. 

Regulators iesniegto tarifa projektu izvērtēja sešus mēnešus, kā rezultātā tarifa 

apstiprināšana noslēdzās valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, kas  

viennozīmīgi ir radījusi ekonomisku iespaidu uz visiem Latvijas Republikā esošajiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, kā arī pakalpojuma sniedzējiem. 

Tāpat Regulators noteicis, ka, ja vairāk kā par 10 % mainās spēkā esošā tarifa 

aprēķinam izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji vai vairāk kā 

par 10 % mainās spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas, SIA “Jūrmalas 

ūdens” jāiesniedz Regulatoram jaunu tarifa projektu. 

Ūdenssaimniecības tarifu izmaiņas galvenie iemesli ir: 

- inflācija; 

- ekspluatācijas izmaksu pieaugums (tai skaitā elektroenerģijas, kurināmā, 

siltumenerģijas, gāzes izmaksas), kas saistīts ar  infrastruktūras uzturēšanas, 

atjaunošanas nepieciešamību, tehnoloģiju modernizēšanu un pilnveidi; 

- izdevumu pieaugums Eiropas Savienības direktīvu un LR normatīvo aktu prasību 

izpildes nodrošināšanai (tai skaitā vides aizsardzības jomā).  

- sociālā nodokļa, dabas resursa nodokļa, akcīzes nodokļa, transportlīdzekļu 

ekspluatācijas nodokļa likmju pieaugums; 

- valsts noteiktas minimālas algas pieaugums no 282 eiro 2012. gadā līdz 430 eiro 

2019. gadā. 

2020.gadā 16.aprīlī Regulators apstiprināja SIA “Jūrmalas ūdens” jauno tarifu, 

lēmumā konstatējot, ka tarifa projekts ir pamatots, un Regulators ir noteicis, ka ar 

2020.gada 1.jūniju ir atcelts 2012.gada tarifs un spēkā stājas jaunais tarifs.  

Informējam, ka Regulators noteicis, ka ar 01.06.2020 SIA “Jūrmalas ūdens” 

ūdensapgādes pakalpojumu tarifs noteikts 0,95 EUR/m3 (bez PVN) apmērā, bet 

kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 1,87 EUR/m3 (bez PVN) apmērā. Līdz ar to SIA 

“Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas par ūdensapgādi un 

kanalizāciju pieaugs par 8%.  

 


