
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par  

SIA “Daugavpils ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  

 

PROTOKOLS  
Daugavpils pilsētas pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē,  

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī 

 

2019.gada 6.decembrī                                                                                         Nr.26 
 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Piedalījās:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

V. Uzvārds, Daugavpils pilsētas domes pārstāvis 

V. Uzvārds, Daugavpils pilsētas domes pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “MEDIASTRIMS” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “MEDIASTRIMS” pārstāvis 

V. Uzvārds, laikraksta “Latgales laiks” pārstāvis 

V. Uzvārds, “Gorod.lv” pārstāvis 

V. Uzvārds, laikraksta “Naša gazeta” pārstāvis 

10 ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji 

3 uzklausīšanas sanāksmes dalībnieki atteicās reģistrēties 

 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis 

 

Sanāksmi protokolē:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk plkst. 12.00 

Darba kārtība: 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmi (Regulatora prezentācija – informācija par tarifu 

projektu izskatīšanas kārtību, Regulatora regulētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem). 

2. Komersanta skaidrojums par jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas 

nepieciešamību. 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komersanta pārstāvja atbildes. 

4. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku priekšlikumi un ieteikumi par SIA “Daugavpils 

ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (turpmāk – tarifu projekts). 

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību. 
 

Regulatora pārstāvis: informē klātesošos uzklausīšanas sanāksmes dalībniekus par tarifu projektu 

izvērtēšanas procesu Regulatorā, par Regulatora regulētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, 

par sanāksmes mērķi un norises kārtību (sagatavota Regulatora prezentācija). 

Regulatora pārstāvis: lūdz SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvjus iepazīstināt uzklausīšanas 

sanāksmes dalībniekus ar skaidrojumu par jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanas nepieciešamību. 
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2. Komersanta skaidrojums par jauno tarifu apstiprināšanas nepieciešamību. 

 

SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis: 2010.gada 14.decembrī starp Daugavpils pilsētas domi un 

SIA “Daugavpils ūdens” noslēgts līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Daugavpils 

pilsētā. SIA “Daugavpils ūdens” sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus arī Kalkūnes pagastā 

(ūdens atradne un ūdens attīrīšanas stacija “Kalkūni”), Līksnas pagastā (ūdens atradnes “Vingri I” 

un “Ziemeļi”, 1. pacēluma stacija un ūdens attīrīšanas stacija “Ziemeļi”) un Naujenes pagastā (dūņu 

lauki un kanalizācijas sūkņu stacija (KSS) “Latgales Ceļinieks”). 

Patlaban spēkā esošais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs ir 0,72 EUR/m3 (bez PVN) un 

kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 0,74 EUR/m3 (bez PVN). Esošie tarifi tika apstiprināti 2014.gadā 

1.maijā, tātad tarifi nav pārskatīti gandrīz sešus gadus. 2019.gada 16.oktobrī SIA “Daugavpils 

ūdens” iesniedza Regulatoram jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu izvērtēšanai. 

Tarifu apstiprināšanas gadījumā (provizoriski ar 2020.gada 1.martu) ūdensapgādes pakalpojumu 

tarifs plānots 0,83 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifs sastādīs 0,88 EUR/m3 

(bez PVN). Ievērojot ģimenes, kurās ir trīs cilvēki ar vidējo ikmēneša ūdens patēriņu 7 m3, ģimenes 

izdevumu pieaugums tarifu izmaiņu dēļ varētu sastādīt 1,75 EUR (bez PVN). 

SIA “Daugavpils ūdens” kopējais ūdensapgādes inženiertīklu garums ir 277,4 km un kopējais 

kanalizācijas inženiertīklu garums – 243,7 km. 

Spēkā esošie vidējie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Latvijā ir lielāki par SIA “Daugavpils 

ūdens” piedāvāto tarifu projektu. Vienlaicīgi Regulators izskata ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifus arī SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS”, SIA “Jūrmalas ūdens”, SIA “Krāslavas nami” un 

SIA “Talsu ūdens” un pēc prognozētām izmaiņām Daugavpils iedzīvotājiem tiks piedāvāts viens no 

zemākajiem tarifiem par saņemtajiem pakalpojumiem valstī.  

Nepieciešamība iesniegt jaunu tarifu projektu pamatota ar sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu 

apjoma samazināšanos (iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar 2014.gadu, samazinājies par 5,5 %), kā arī 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos iekļaujamo izmaksu izmaiņām. No 2014.gada ir 

palielinājušies ekspluatācijas izdevumi inženiertīklu un iekārtu apkalpošanai, paplašinājusies 

ūdenssaimniecības infrastruktūra, mainījusies elektroenerģijas iegādes cena un elektroenerģijas 

sadales pakalpojumu izmaksas, kā arī ir veiktas izmaiņas obligātā iepirkuma un jaudas 

komponentēs. Kopš 2014.gada ir veiktas izmaiņas nodokļu likumdošanā (pieaugusi sociālā nodokļa, 

dabas resursu nodokļa, akcīzes nodokļa, transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa likme u. c.). 

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” rezultātā astoņos pilsētas mikrorajonos 

izbūvēti un rekonstruēti ap 90 km ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu. Veikta 

ūdensapgādes sistēmas uzlabošana, tai skaitā ielu ūdensapgādes inženiertīklu paplašināšana – 

33,8 km, esošo ielu ūdensapgādes inženiertīklu pārbūve – 4 km, maģistrālā ūdensvada pārbūve – 

5,1 km, III pacēluma sūkņu stacijas ierīkošana Križos. Kanalizācijas sistēmas uzlabošana – ielu 

kanalizācijas inženiertīklu paplašināšana – 35,3 km, esošo ielu kanalizācijas inženiertīklu pārbūve – 

0,7 km, 20 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju ierīkošana, kanalizācijas spiedvadu ierīkošana un 

pārbūve – 13,2 km, galveno kanalizācijas kolektoru pārbūve pilsētas centrā – 1,9 km, kanalizācijas 

spiedvadu (dīķeru) pāri Lauceses un Daugavas upēm pārbūve – 1,2 km, notekūdeņu krājrezervuāra 

ierīkošana autoostas rajonā. 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšana turpinājās arī pēc projekta “Ūdenssaimniecības 

attīstība Daugavpilī, III kārta” realizācijas. Ūdenssaimniecības infrastruktūras inženiertīklu un 

iekārtu apkalpošanu atšķirībā no daudziem citiem ūdenssaimniecības uzņēmumiem Latvijā 

SIA “Daugavpils ūdens” veic pašu spēkiem, nepiesaistot ārpakalpojumus, kas ir pamatoti, ņemot 

vērā infrastruktūras lielumu un esošās cenas par attiecīgajiem pakalpojumiem.  

Motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana darbiniekiem, ņemot vērā atbildību, 

veicamā darba sarežģītību un vidējo darba samaksas apmēru nozarē, arī ir svarīga. Ievērojot faktu, 

ka minimālās darba algas apmērs ir pieaudzis par 34,4 % kopš 2014.gada, izdevumi personālam tika 

palielināti (par 31 %), tomēr personāla vidējā darba samaksa pēc tarifu projektā iekļaujamā 
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palielinājuma tāpat paliek par 15 % mazāka par vidējo darba samaksu ūdenssaimniecības nozarē 

Latvijā. 

Vidējais ikgadējais personāla izmaksu pieaugums ir 5 %. SIA “Daugavpils ūdens” veic 

saimnieciskās darbības optimizāciju darbības uzlabošanai: notiek uzņēmuma struktūras un 

personāla optimizācija (darbinieku skaits ir samazinājies par 22 darbiniekiem – no 

289 darbiniekiem 2014.gadā līdz 267 darbiniekiem 2019.gadā). Kā jau teicu, ūdenssaimniecības 

infrastruktūras inženiertīklu un iekārtu apkalpošanu SIA “Daugavpils ūdens” veic pašu spēkiem, 

nepiesaistot ārpakalpojumus. Palielinājušies ir arī citi ekspluatācijas izdevumi inženiertīklu un 

iekārtu apkalpošanai. 

Būtiskākās izmaksu pozīcijas ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektā – personāla izmaksas 

1 710 385 EUR, kapitāla izmaksas (pamatlīdzekļu nolietojums un kredītu procentu maksājumi) 

223 869 EUR, elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes izmaksas 305 156 EUR, remontu un 

materiālu izmaksas 83 961 EUR, rentabilitāte 184 391 EUR. Kanalizācijas pakalpojumu tarifa 

projektā – personāla izmaksas 1 631 496 EUR, kapitāla izmaksas (pamatlīdzekļu nolietojums un 

kredīta maksājumi) 410 127 EUR, elektroenerģijas izmaksas 528 120 EUR, remontu un materiālu 

izmaksas 118 107 EUR, pārējās tarifa projektā iekļautās izmaksas 291 723 EUR, rentabilitāte 

208 570 EUR. 

SIA “Daugavpils ūdens” iepriekšējos gados realizēja trīs nozīmīgus ūdenssaimniecības attīstības 

projektus Daugavpils pilsētā ar mērķi uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un 

paplašināt pakalpojumu pieejamību pilsētā. Projektu realizācijai tika piesaistīti dažādi finansējuma 

avoti. Visi projekti tika veiksmīgi īstenoti, bet minēto projektu realizācijai uzņēmumam bija 

nepieciešamība uzņemties papildu kredītsaistības. Esošo kredītsaistību apkalpošanas izmaksas 

negatīvi ietekmē uzņēmuma finansiālo stāvokli, kas līdz ar ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma 

samazināšanos pasliktināja SIA “Daugavpils ūdens” naudas plūsmu. Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu paaugstināšana līdz ar efektivitātes paaugstināšanos ļaus uzlabot Uzņēmuma 

naudas plūsmu un pozitīvi skatīties uz nākotnes attīstības iespējām. 

Patlaban SIA “Daugavpils ūdens” realizē divus Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus – 

“Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” un 

“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – 

Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”. Tarifu projektā izmaksas, kas saistītas ar šiem projektiem, netiek 

iekļautas. 

 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi, priekšlikumi un ieteikumi par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu un komersanta pārstāvja atbildes. 

 

Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieki lūdz sanāksmi turpināt krievu valodā.  

Regulatora pārstāvis: vai visi klātesošie piekrīt, ka sanāksme tiek turpināta krievu valodā?  

Neviens no klātesošajiem neiebilst. 

Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieki visus jautājumus uzdeva krievu valodā. 

  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: no kā sastāv tarifs? 

SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis: SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifu projektu izmaksas ir sadalītas par izmaksu pozīcijām. Jūs varētu mulsināt 2018.gada faktiskās 

izmaksas, kuras ir zemākas par tarifu projektā iekļautajām. Tarifu projektā ir iekļauta rentabilitāte 

7 % apmērā. 

Regulatora pārstāvis: ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika nosaka, kā 

tiek aprēķināti ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi un kādas izmaksas tiek iekļautas 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektos. Katru gadu komersanti, kuri sniedz regulējamus 

ūdenssaimniecības pakalpojumus, iesniedz Regulatoram atskaiti par izmaksām un ieņēmumiem, 

sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu 

raksturojumu pārskata gadā. Komersantu atskaišu dati tiek analizēti, izvērtējot atskaitēs sniegtos 

datus un to būtiskākās novirzes no iepriekšējā pārskata gada atskaites un spēkā esošo, Regulatora 
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apstiprināto tarifu datiem. Regulators uzrauga, lai ūdenssaimniecības pakalpojumu ieņēmumi 

segtu regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas un komersanti ūdenssaimniecības 

pakalpojumus nesniegtu ar zaudējumiem vai ar pārmērīgu peļņu. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: SIA “Daugavpils ūdens” peļņa 2018.gadā bija 

350 000 EUR. Vai tas ir nepietiekami? 

SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis: gada pārskatā norādītā peļņa ir grāmatvediskā peļņa, nevis 

faktiskā peļņa. Tajā tiek norādīti arī ienākumi no maksas pakalpojumiem, kā arī nākamo periodu 

ieņēmumi. No iepriekšējos gados realizētajiem projektiem fondu līdzfinansējums grāmatvediski ir 

jāsadala uz vairākiem pēc projekta realizācijas sekojošajiem gadiem un uzskaitē jāuzrāda kā 

nākamo periodu ieņēmumi, bet tā faktiski nav nauda, kura faktiski tiek saņemta konkrētajā gadā. 

Vēl ir jāņem vērā, ka, izveidojot dažādus lielos pamatlīdzekļus – inženiertīklus, iekārtas –, tarifu 

projektā drīkstam ielikt tikai nelielu daļu no pamatlīdzekļa vērtības, piemēram, būvēm tā ir viena 

piecdesmitā daļa no to vērtības. 

Regulatora pārstāvis: SIA “Daugavpils ūdens” kopējais neto apgrozījums 2018.gadā bija 

5 503 713 EUR, no tā ieņēmumi no regulējamiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem – 

5 208 491 EUR jeb 95 % no kopējā neto apgrozījuma.  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: kāpēc izmaksas tiek dalītas regulējamiem un 

neregulējamiem pakalpojumiem? 

Regulatora pārstāvis: komersanti var vienlaikus sniegt vairākus pakalpojumus, piemēram, 

siltumapgādes, namu pārvaldīšanas pakalpojumus un citus, bet šādiem pakalpojumiem ir jākārto 

atsevišķa grāmatvedības uzskaite. SIA “Daugavpils ūdens” iesniegtajā ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektā iekļautas izmaksas, kuras attiecas tikai uz regulējamiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: vai Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu nauda ir 

iekļauta tarifos? 

Regulatora pārstāvis: Eiropas Savienības līdzfinansējums, kā arī citi dāvinājumi tarifu projekta 

aprēķinā netiek iekļauti. Tiek iekļauta tikai tā daļa, kuru finansējis pats komersants. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: vai iedzīvotāji būs spējīgi samaksāt šādus tarifu? 

Regulatora pārstāvis: jautājums par lietotāju maksātspēju ir attiecināms uz iedzīvotāju sociālo 

aizsardzību, ne SIA “Daugavpils ūdens”, ne Regulators nenodarbojas ar sociālo jautājumu 

risināšanu. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi aprēķināti tā, lai nosegtu visas ar regulējamiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem saistītās izmaksas. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: tad nevajag paaugstināt algas un samazināt personālu.  

SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis: kā jau minējām prezentācijā, SIA “Daugavpils ūdens” ir 

veikusi saimnieciskās darbības optimizāciju. Darbinieku skaits ir samazinājies par 22 darbiniekiem 

– no 289 darbiniekiem pie tarifa apstiprināšanas 2014.gadā līdz 267 darbiniekiem patlaban. 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras inženiertīklu un iekārtu apkalpošanu SIA “Daugavpils ūdens” 

veic pašu spēkiem, nepiesaistot ārpakalpojumus. Ņemot vērā, ka SIA “Daugavpils ūdens” kopējais 

ūdenssaimniecības inženiertīklu garums ir vairāk kā 500 km, kurus nepieciešams gan uzturēt, gan 

remontēt, darbinieku skaita samazināšana vairāk nav iespējama. Pretējā gadījumā SIA “Daugavpils 

ūdens” nespēs nodrošināt jūs ar ūdenssaimniecības pakalpojumiem, būs jāizmanto ārpakalpojumi, 

kas lietotājiem būs daudz neizdevīgāk. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: vai Daugavpils pilsētas dome palīdz SIA “Daugavpils 

ūdens”? 

SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis: jā, piemēram nesen nodevām kanalizācijas inženiertīklus un 

pieslēgumus Tukuma ielā, kas ļauj nodrošināt pakalpojumus papildus vairāk nekā 30 mājām. To 

bija iespējams realizēt, pateicoties Daugavpils pilsētas domes investīcijām 219 000 EUR apmērā. 

2017.gadā saņēmām 300 000 EUR trīs projektu realizācijai, kurus realizējām vairāk nekā 2 gadus, 

jo darbus veicām saviem spēkiem. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: kāpēc ir tik liela ūdens starpība daudzīvokļu mājās? 
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SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis: SIA “Daugavpils ūdens” atbild par ūdenssaimniecības 

sistēmām līdz piederības robežai un norēķinos izmanto komercuzskaites mēraparātu, kurš uzskaita 

daudzdzīvokļu mājas kopējo ūdens patēriņu. Savukārt ar jautājumiem par ūdens patēriņa starpību 

Jums jāvēršas pie sava mājas apsaimniekotāja. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: vai SIA “Daugavpils ūdens” ir ūdens īpašnieks? Kam 

pieder ūdens? SIA “Daugavpils ūdens”? 

Regulatora pārstāvis: visi dabas resursi, tajā skaitā arī ūdens, pieder valstij. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: valsts tie esam mēs. Kāpēc mums jāmaksā par ūdeni, 

ja tas pieder valstij? 

Regulatora pārstāvis: ūdens ir dabas resurss, kas tiek aplikts ar dabas resursu nodokli, kuru maksā 

SIA “Daugavpils ūdens”. Komersants maksā gan par iegūto ūdeni, gan par vidē novadītajos 

attīrītajos notekūdeņos esošajām piesārņojošajām vielām atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumā 

noteiktajām likmēm. Šis vides aizsardzības princips “piesārņotājs maksā” ir noteikts Eiropas 

direktīvu ietvaros. 

SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis: lielākās izmaksas rada ūdensapgādes un kanalizācijas 

infrastruktūra, kura tiek izmantota, lai iegūtu, attīrītu un piegādātu jums kvalitatīvu dzeramo ūdeni, 

kā arī lai savāktu un attīrītu sadzīves notekūdeņus. Piemēram, lai iegūtu ūdeni, nepieciešami ūdens 

ieguves urbumi, sagatavošanas iekārtas, sūkņu stacijas, ūdensapgādes inženiertīkli u. c.  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: tātad SIA “Daugavpils ūdens” ir starpnieks. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: kāpēc izmaksas pozīcijā “Apdrošināšanas izmaksas”, 

gan salīdzinot ar spēkā esošo tarifu , gan 2018.gada faktiskajām izmaksām, ir palielinājušās no 

500 EUR uz 27 000 EUR? 

SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis: šīs ir darbinieku veselības apdrošināšanas izmaksas. 

SIA “Daugavpils ūdens” strādā 267 darbinieki. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: vai ir kāds normatīvais akts, kas paredz obligātu 

darbinieku veselības apdrošināšanu? 

SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis: nē. Izmaksu, kuras saistītas ar darbinieku veselības 

apdrošināšanu, ietekme uz tarifu ir mazāka, nekā viens cents. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: no kā patlaban SIA “Daugavpils ūdens” iepērk 

elektroenerģiju? 

SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis: patlaban elektroenerģijas iegādei ir izsludināts iepirkums.  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: ja SIA “Daugavpils ūdens” rūpētos par saviem 

lietotājiem, tad izvēlētos lētāko elektroenerģijas piegādātāju. Vai, gatavojot tarifu projektu, 

SIA “Daugavpils ūdens” nezināja, ka elektroenerģija paliks lētāka? 

Regulatora pārstāvis: SIA “Daugavpils ūdens” iesniegtais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

projekts atrodas izvērtēšanas procesā un Regulators ir pieprasījis SIA “Daugavpils ūdens” iesniegt 

nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus, tai skaitā informāciju par izvēlēto 

elektroenerģijas tirgotāju un precizētu elektroenerģijas izmaksu aprēķinu, ņemot vērā aktuālo 

elektroenerģijas cenu. Uzsveru, ka Regulators, izvērtējot komersanta aprēķinātos tarifus, pārbauda 

tajā ietverto tarifu veidojošo izmaksu ekonomisko pamatotību.  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: vai tarifi tiek paaugstināti, jo SIA “Daugavpils ūdens” 

plānojusi paņemt miljonu lielu kredītu? 

SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis: SIA “Daugavpils ūdens” plāno ņemt kredītu no Valsts kases 

ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijai Judovkā, bet ar šo kredītu saistītie maksājumi nav 

iekļauti tarifu projektā. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: vai SIA “Daugavpils ūdens” ir tiesības sniegt 

ūdenssaimniecības pakalpojumus? 

SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis: jā, starp Daugavpils pilsētas domi un SIA “Daugavpils ūdens” 

ir noslēgts līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētā. Uzņēmums ir 
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reģistrēts sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kurš ir pieejams 

publiski Regulatora mājaslapā. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: kādi ir iemesli, kāpēc tiek paaugstināti tarifi? 

SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis: sniegto regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma 

samazināšanās un regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu palielināšanās. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: ja jau iedzīvotāju skaits samazinās, tad arī 

SIA “Daugavpils ūdens” izmaksas samazinās. 

SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvis: lietotāju skaita samazināšanās neietekmē SIA “Daugavpils 

ūdens” ūdenssaimniecības infrastruktūru, tā tāpat ir jāuztur. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: vai parādnieki ir iekļauti tarifā? 

Regulatora pārstāvis: tarifu projektā netiek iekļauti debitoru parādi. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs: mēs nepiekrītam un iebilstam pret SIA “Daugavpils 

ūdens” plānoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu paaugstinājumu. 

Regulatora pārstāvis: pateicas SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvjiem un uzklausīšanas sanāksmes 

dalībniekiem par atsaucību un slēdz uzklausīšanas sanāksmi. 

  

 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst. 13:11 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

Regulatora pārstāvis                                                /paraksts/                              V. Uzvārds 

 
Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 

 

 


