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Paziņojums par ūdensapgādes pakalpojuma tarifa  un kanalizācijas 

pakalpojuma tarifa maiņu SIA ’’Viesītes komunālā pārvalde ‘’ klientiem 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Viesītes komunālā pārvalde”, reģ. 

Nr.55403000541, Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237, 2022.gada 

1.novembrī  Jēkabpils novada pašvaldībai  iesniedza ūdensapgādes pakalpojuma 

un kanalizācijas pakalpojuma tarifu, kas ir aprēķināti saskaņā ar tarifu 

aprēķināšanas metodiku Jēkabpils novadā (apstiprināta ar Jēkabpils novada domes 

26.05.2022. lēmumu Nr. 475 “Par metodikas apstiprināšanu” (protokols Nr.11, 78.§)), 

un pamatojumu jaunajam tarifam. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar būtisku 

elektroenerģijas izmaksu pieaugumu, kā arī  darba spēka, iekārtu remonta un 

uzturēšanas, dabas resursu nodokļa izmaksu izmaiņām.  

 

2022.gada 24.novembrī Jēkabpils novada pašvaldība Domes sēdē 

apstiprināja SIA ’’Viesītes komunālā pārvalde’’ iesniegtos: 

-ūdensapgādes pakalpojumu tarifu - 1,423 EUR/m3 (bez PVN), 

-kanalizācijas pakalpojumu tarifu - 2,523 EUR/m3 (bez PVN),  

-kopā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 3,946 EUR/m3 (bez PVN), 

(Lēmums Nr.1087 ”Par SIA Viesītes komunālā pārvalde sniegtā pakalpojuma – 

ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa noteikšanu” (protokols Nr.25, 43.§)).   

 

Aprēķinos gan juridiskām personām, gan fiziskām personām tiek piemērots 

pievienotās vērtības nodoklis - 21%.    

 

Noteiktā tarifa spēkā stāšanas datums ir 2022. gada 1. decembris. 

                                                                                                                                     

Paziņojums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu ievietots 

katra pakalpojuma saņēmēja (privātmāja vai dzīvoklis) pasta kastē 2022.gada 

30.novembrī. 

                                                

Valdes loceklis                                (*paraksts)                                    Māris Blitsons 

*ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU                

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Paziņojums ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējiem  SIA ’’Viesītes 

komunālā pārvalde’’ apkalpošanas zonā. 

 

Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma  un  Jēkabpils novada domes, 

2022. gada 26. maijā, saistošiem noteikumiem Nr. 24 ‘’Saistošie noteikumi par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils novadā’’ prasībām : 

ūdensapgādes lietotājus aicinām : 

1. kuriem nav izbūvēti ūdens uzskaites mezgli un nav uzstādīti  ūdensskaitītāji, 

nekavējoties veikt darbības ūdens skaitītāju uzstādīšanai. 

2. ievērot 2007. gada 9. janvāra Ministru kabineta noteikumus  Nr. 40 

“Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas 

līdzekļu sarakstu”, kuri nosaka: verificēšanas periodiskums 

mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ir ne retāk kā reizi 

četros gados, bet elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens patēriņa 

skaitītājiem – reizi sešos gados un tuvojoties termiņa beigām veikt 

skaitītāja maiņu. 

!!! Sekas !!! Ja nav ūdensskaitītāja vai  ūdens skaitītājs ir nederīgs, aprēķins tiks 

veikts, saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumu, Ministru kabineta  

noteikumiem Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa 

īpašuma lietošanu,  Jēkabpils novada domes, 2022. gada 26. maijā, saistošiem 

noteikumiem Nr. 24 ‘’Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas kārtību Jēkabpils novadā’’,  pielietojot ūdens patēriņa normu – līdz 196 

litriem diennaktī par katru personu. 

 

Ja nepieciešama palīdzība skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai, rakstīt motivētu 

iesniegumu SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ par nepieciešamo palīdzību un 

palīdzības apjomu. Skaitītāju uzstādīšana, maiņa un plombēšana ir maksas 

pakalpojums. SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ pieaicināma, lai pārliecinātos, ka 

ūdens skaitītāja uzstādīšana veikta atbilstoši noteikumiem, kā arī lai veiktu ikviena 

ūdens skaitītāja plombēšanu un akta par ūdens skaitītāja uzstādīšanu un plombēšanu 

sagatavošanu. Bez plombēšanas, skaitītājs lietošanai nederīgs. 

 

Valdes loceklis                                (*paraksts)                                    Māris Blitsons 

*ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU                

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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