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Paziņojums par tarifu projektu 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ūdens", reģistrācijas Nr.40103023035, juridiskā adrese: 
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, 2017.gada 30.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai iesniegs ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 
SPRK 14.01.2016. Padomes lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika". 

Sabiedriskā pakalpojuma veids 

Spēkā esošais tarifs, 
EUR  

(bez PVN) 

Piedāvātais tarifs, 
EUR 

(bez PVN) 

Tarifa palielinājums/ 
samazinājums (%) 

Ūdens ražošana 0,23 0,28 21,70% 

Ūdens piegāde 0,40 Netiek apstiprināts*   

Ūdensapgādes pakalpojums 0,63 0,86 36,50% 

Notekūdeņu savākšana 0,32 Netiek apstiprināts*   

Notekūdeņu attīrīšana 0,33 0,35 6,10% 

Kanalizācijas pakalpojums 0,65 0,77 18,50% 

* Ņemot vērā, ka SIA "Rīgas ūdens" atsevišķi šādu sabiedriskā pakalpojuma veidu nesniedz, netiek pieprasīts 
apstiprināt attiecīgo tarifu 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2018. gada 1. aprīļa.  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņas ir saistītas ar dabas resursu nodokļu un citu nodokļu 
izmaksu pieaugumu, ūdenssaimniecības pakalpojuma apjomu samazināšanos un ekspluatācijas izmaksu 
pieaugumu.  

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un 
ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA "Rīgas ūdens", Zigfrīda Annas 
Meierovica bulvārī 1, Rīgā no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar SIA "Rīgas ūdens" kontaktpersonu 
Mareku Bikovu, tālr.67088334 vai Maritu Lankovsku, tālr.67088336. 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Rīgas 
ūdens", Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, Rīgā, LV-1495, e-pasta adrese: office@rigasudens.lv, fakss 
67323917, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, Rīga, LV-1039, fakss 
67097277) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos 
noteiktajā kartībā. Ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi par tarifu 
projektu, priekšlikumus un ieteikumus lietotājs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai var iesniegt 
uzklausīšanas sanāksmes laikā. Informācija par attiecīgo uzklausīšanas sanāksmes laiku un vietu atrodas 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā www.sprk.gov.lv. 
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