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24.11.2022. (protokols Nr.25, 43. §)               Nr.1087 

Par SIA “Viesītes komunālā pārvalde” sniegtā pakalpojuma - ūdensapgādes un kanalizācijas 

tarifu noteikšanu 

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktā noteikts, ka viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 

notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 

dzīvojamais fonds. Likuma “Par pašvaldībām” 7. panta pirmajā un otrajā daļā ir noteikts, ka 

šā likuma 15. pantā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas pildāmas kārtībā, kāda 

paredzēta attiecīgajos likumos un Ministru kabineta noteikumos un likuma 15. pantā 

paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 23. punkts nosaka, ka tikai dome var lemt par kārtību, 

kā izpildāmas šā likuma 15. pantā minētās funkcijas un nosakāmās par to izpildi atbildīgās 

amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi. 

Jēkabpils novada Viesītē, Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes pagastos komunālo 

pakalpojumu sniegšanu veic Jēkabpils novada pašvaldības uzņēmums sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību „Viesītes komunālā pārvalde”, reģistrācijas numurs 55403000541, 

turpmāk - SIA “Viesītes komunālā pārvalde”.  

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrība. Jēkabpils 

novada dome 2022. gada 26. maijā pieņēma lēmumu Nr. 454 “Par tiešās līdzdalības 

pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās”, saskaņā ar kuru tika nolemts saglabāt tiešo līdzdalību SIA 

“Viesītes komunālā pārvalde”. Ar domes lēmumu tai skaitā apstiprināts tiešās līdzdalības 

izvērtējums un noteikti uzņēmuma stratēģiskie mērķi. 

 Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība 

organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā.  

Starp Jēkabpils novada pašvaldību un SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 2022. gada 

12. janvārī noslēgts Līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, ar 

kuru SIA “Viesītes komunālā pārvalde” uzdots organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus, tai skaitā – sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus (ūdensapgāde 

un kanalizācija) Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā - Viesītes pilsētā, Viesītes 

pagastā, Saukas pagastā, Elkšņu pagastā un Rites pagastā. 

 Jēkabpils novada Viesītē, Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes pagastu ciemos 

ūdenssaimniecības pakalpojumus izmanto Viesītes pilsētas, Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes 

pagastu ciemu iedzīvotāji, juridiskas personas un pašvaldības iestādes. 2021. gadā iegūtā 

ūdens daudzums – 99497 m3, lietotājiem piegādātā ūdens daudzums – 61162 m3, bet no 

lietotājiem savākto notekūdeņu daudzums - 49883  m3, attīrīto notekūdeņu daudzums - 97547 

m3.  

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” ienākumi par ūdensapgādes pakalpojumu 

sniegšanu veidojas no pakalpojumu lietotāju maksājumiem par sniegtajiem pakalpojumiem. 



Viesītes pilsētas, Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes pagastu tarifs par ūdens pakalpojumu 

sniegšanu nav pārskatīts kopš 2015. gada 1. jūnija, bet tarifs par kanalizāciju pakalpojumu 

sniegšanu nav pārskatīts kopš 2018. gada 1. novembra. Pašreizējais tarifs par aukstā ūdens 

apgādi - 0,877 EUR/m3 bez pievienotās vērtības nodokļa, kanalizāciju  - 1,26 EUR/m3 bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

Ņemot vērā straujo elektroenerģijas cenu kāpumu, kā arī valstī pieaugošo inflāciju, 

kas kopumā ir būtiski ietekmējusi ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas izmaksas, 

secināms, ka šī brīža ūdenssaimniecības tarifs nespēj nosegt pakalpojuma tiešās un netiešās 

izmaksas (infrastruktūras, tīklu, analīžu, administrācijas u.c., uzturēšanas izmaksas). Ņemot 

vērā pašvaldības uzdoto uzdevumu - sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus (ūdensapgāde 

un kanalizācija) patērētājiem Jēkabpils novada Viesītes pilsētā, Elkšņu, Rites, Saukas un 

Viesītes pagastos SIA “Viesītes komunālā pārvalde” ierosina pārskatīt ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojuma sniegšanas tarifus. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta otrā daļa nosaka, ka vietējās 

pašvaldības dome nosaka maksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko sniedz 

pašvaldības iestāde. Vietējās pašvaldības dome nosaka maksu par komersanta sniegtajiem 

sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ja komersanta sniegto sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms katrā veidā nepārsniedz 100 000 kubikmetrus gadā. 

Nosakot maksu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, vietējā pašvaldība 

piemēro likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktos sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas pamatprincipus. 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” ir aprēķinājusi jaunu ūdenssaimniecības 

pakalpojuma tarifu un iesniegusi pašvaldībā apstiprināšanai. Tarifa aprēķins 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem, piemērojot 

Jēkabpils novada domes 2022.gada 26.maija saistošos noteikumus Nr.24 Saistošie noteikumi 

par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils novadā un Jēkabpils novada 

domes 2022.gada 26.maija Ūdensapgādes  un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodiku Jēkabpils novadā. Plānotās izmaksas iekļautas tarifā balstoties uz noslēgtiem 

līgumiem, informāciju, aprēķiniem, kas ietekmēs ūdenssaimniecības pakalpojuma cenu 

nākotnē (pielikumā - ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķins). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7.panta pirmo un otro daļu, 15.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta c) apakšpunktu un 23.punktu, 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Jēkabpils novada 

domes 2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 24 Saistošie noteikumi par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils novadā, Ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku Jēkabpils novadā (apstiprināta ar 

Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumu Nr. 475 “Par metodikas apstiprināšanu” 

(protokols Nr.11, 78.§)), ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 03.11.2022. 

lēmumu (protokols Nr.11, 60.§), 

 

Jēkabpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde”, 

reģistrācijas numurs 55403000541, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu (bez 

pievienotās vērtības nodokļa): 

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifs - 1,423 EUR/m3; 

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,523 EUR/m3; 

1.3. kopā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 3,946 EUR/m3; 

2. Ūdensapgādes pakalpojumu un kanalizācijas pakalpojumu tarifs stājas spēkā 

2022. gada 1.decembrī. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 



 

Pielikumā: SIA “Viesītes komunālā pārvalde” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa (bez 

valsts atbalsta) aprēķins uz 3 lp. 

 

Sēdes vadītājs 

Domes priekšsēdētājs  R.Ragainis 
 

Blitsons 25440203  

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


