SIA «DAUGAVPILS ŪDENS»
Ziņojums par ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projektu

SIA

«Daugavpils ūdens» veic savu darbību

Daugavpils

pilsētā (pamatojoties uz 14.12.2010. starp
Daugavpils pilsētas domi un Uzņēmumu noslēgto Līgumu par
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu),
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»),
Naujenes

pagastā (dūņu lauki un KSS «Latgales Ceļinieks»),

ŪDENSSAIMNIECĪBAS
PAKALPOJUMU TARIFU
PROJEKTS

Spēkā

esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi stājas spēkā 01.05.2014.
un netika pārskatīti nepilnus sešus gadus:
ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0.72 EUR/m3 (bez PVN),
kanalizācijas pakalpojumu tarifs 0.74 EUR/m3 (bez PVN).
SIA

«Daugavpils ūdens» 16.10.2019. iesniedza SPRK ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projektu izvērtēšanai. Tarifu projekta apstiprināšanas
gadījumā (provizoriski ar 01.03.2020.):
ūdensapgādes pakalpojumu tarifs sastādīs 0,83 EUR/m3 (bez PVN),
kanalizācijas pakalpojumu tarifs sastādīs 0,88 EUR/m3 (bez PVN).
Ievērojot

ģimenes, kurā ir 3 cilvēki, vidējo ikmēneša ūdens
patēriņu 7 m3, ģimenes izdevumu pieaugums tarifu izmaiņu dēļ
var sastādīt 1,75 EUR (bez PVN).

ŪDENSSAIMNIECĪBAS
PAKALPOJUMU TARIFU
PROJEKTS

ŪDENSSAIMNIECĪBAS
PAKALPOJUMU TARIFU
SALĪDZINĀJUMS
Periodā no 2014.gada līdz
2018.gadam (informācijas par
2019.gadu nav) ražotāju cenas
ūdenssaimniecības nozarē Latvijā
ir pieaugušās (pēc Centrālās
statistikas pārvaldes datiem) :
ūdens ieguvei, attīrīšanai un
apgādei – par 20,3%,
notekūdeņu savākšanai un
attīrīšanai – par 14,7%.

Komersants

Daugavpils ūdens SIA
Jēkabpils ūdens SIA
Jūrmalas ūdens SIA
Krāslavas nami SIA
Limbažu komunālserviss SIA
Naujenes pakalpojumu serviss SIA
Preiļu saimnieks SIA
Rēzeknes ūdens SIA
Rīgas ūdens SIA
Valmieras ūdens SIA

Esošais
ūdenspagādes
tarifs

Esošais
kanalizācijas
tarifs

0.72
0.88
0.90
1.00
1.38
0.92
0.89
0.58
0.85
0.91

0.74
1.24
1.71
1.01
1.66
1.42
1.15
1.02
0.74
1.05

Spēkā

ŪDENSSAIMNIECĪBAS
PAKALPOJUMU
TARIFU
SALĪDZINĀJUMS

esošie vidējie ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifi Latvijā ir lielāki par SIA “Daugavpils ūdens” tarifu
projektu:
vidējais

ūdensapgādes pakalpojumu tarifs valstī ir lielāks
par 0,07 EUR (bez PVN) - 0.90 EUR/m3 (bez PVN),
vidējais

kanalizācijas pakalpojumu tarifs valstī ir lielāks
par 0,38 EUR (bez PVN) - 1.26 EUR/m3 (bez PVN).

ŪDENSSAIMNIECĪBAS
PAKALPOJUMU TARIFU
SALĪDZINĀJUMS
Vienlaicīgi, SPRK izskata
ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu tarifu palielinājumu
arī SIA «Ādažu ūdens», SIA
«Grobiņas namserviss», SIA
«Jūrmalas ūdens», SIA «Krāslavas
nami», SIA «Talsu ūdens» un SIA
«Viļānu Namsailnieks» un pēc
prognozētām izmaiņām Daugavpils iedzīvotājiem tiks
piedāvāts viens no zemākiem
tarifiem par saņemtajiem
pakalpojumiem valstī.

Komersants

Ādažu ūdens SIA
Daugavpils ūdens SIA
Grobiņas namserviss SIA (Grobiņas
pilsēta, Robežnieki un Āres Grobiņas
pagastā)
Grobiņas namserviss SIA (Cimdenieki,
Grobiņas pagasts)
Grobiņas namserviss SIA (Dubeņi,
Grobiņas pagasts)
Grobiņas namserviss SIA (Kapsēde,
Medzes pagasts)
Grobiņas namserviss SIA (Bārta un Birzes
puļķi, Bārtas pagasts)
Grobiņas namserviss SIA (Gavieze un
Vārtāja, Gaviezes pagasts)
Jūrmalas ūdens SIA
Krāslavas nami SIA
Talsu ūdens SIA
Viļānu Namsaimnieks SIA

Plānotais
ūdenspagādes
tarifs

Plānotais
kanalizācijas
tarifs

1.10
0.83

1.49
0.88

0.96

1.14

0.96

1.35

0.96

1.32

0.96

1.16

0.96

0.79

0.96

0.77

1.09
1.16
1.18
0.99

1.78
1.29
1.9
1.67

Nepieciešamība

pamatota ar

iesniegt

jaunu

tarifu

sniegto

regulējamo ūdenssaimniecības
apjoma samazināšanos,
ūdenssaimniecības

izmaksu izmaiņām.

TARIFU
PĀRSKATĪŠANAS
IEMESLI

pakalpojumu

tarifos

projektu

tiek

pakalpojumu
iekļaujamo

Neskatoties

uz Daugavpils pilsētas pēdējos gados
veiktajām darbībām pilsētas vides pievilcības uzlabošanā
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, iedzīvotāju skaits turpina
samazināties (par 5,5% salīdzinot ar 2014.gadu, pēc
Centrālās
statistikas
pārvaldes
datiem),
vienlaikus
samazinoties Uzņēmuma ūdenssaimniecības pakalpojumu
apjomiem, salīdzinot ar spēkā esošā tarifā iekļautajiem
apjomiem (par 7.7% ūdens realizācijas apjomiem, par 9,3%
- savākto notekūdeņu apjomiem).

Apjomu izmaiņas vairāk kā par 10% varētu tikt uzskatītas par
kritiskām.

Spēkā esošais tarifs

Tarifa projekts

Salidzinājums, %

Ū

K

Ū

K

Ū

K

Ekspluatācijas izmaksas EUR

1 884 482

2 511 099

2 242 829

2 547 141

19.0

1.4

Izmaksas kopā EUR

2 475 968

2 799 936

2 634 151

2 979 573

6.4

6.4

Kopējais centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotā
ūdens apjoms m3

4 566 399

3 957 455

-13.3

Lietotājiem piegādātā ūdens apjoms m3

3 673 612

3 391 540

-7.7

No lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms m3

TARIFU PĀRSKATĪŠANAS IEMESLI

4 024 250

3 650 731

-9.3

Nepilnu

sešu gadu laikā, kopš SPRK izskatīja un
apstiprināja ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus
Daugavpilī 2014.gadā, ir palielinājušies ekspluatācijas
izdevumi tīklu un iekārtu apkalpošanai.

TARIFU
PĀRSKATĪŠANAS
IEMESLI

Izmaksas

ietekmējusi
infrastruktūras paplašināšanās:

ūdenssaimniecības

spēkā esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
darbības laikā Uzņēmums realizēja ES KF līdzfinansēto
projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III
kārta”, būtiski palielinot ūdensapgādes un notekūdeņu
sistēmu aptveri un kvalitāti.

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” rezultātā 8
pilsētas mikrorajonos (Grīva, Niderkūni, J.Stropi, Jaunbūve, Rugeļi, Križi,
J.Forštadte, Centrs) izbūvēti un rekonstruēti ap 90 km ūdensapgādes un
kanalizācijas:
veikta sekojoša ūdensapgādes sistēmas uzlabošana:

TARIFU
PĀRSKATĪŠANAS
IEMESLI

•

ielu ūdensapgādes tīklu paplašināšana – 33.8 km,

•

esošo ielu ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija – 4 km,

•

ūdensgūtnes “Vingri” maģistrālā ūdensvada pārbūve – 5.1 km,

•

III pacēluma sūkņu stacijas būvniecība Križos;

veikta sekojoša kanalizācijas sistēmas uzlabošana:
•

ielu kanalizācijas tīklu paplašināšana – 35,3 km,

•

esošo ielu kanalizācijas tīklu rekonstrukcija – 0,7 km,

•

20 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve un aprīkošana,

•

kanalizācijas spiedvadu izbūve un rekonstrukcija – 13.2 km,

•

galveno kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija pilsētas centrā – 1.9 km,

•

kanalizācijas spiedvadu (dīķeru) pāri Lauceses un Daugavas upēm
rekonstrukcija – 1.2 km,

•

notekūdeņu krājrezervuāra būvniecība (V-900 m3) autoostas rajonā.

Ūdenssaimniecības

infrastruktūras paplašināšana turpinājās arī pēc projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” realizācijas.
Ūdenssaimniecības

infrastruktūras tīklu 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 uz 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, Uzņēmuma izdevumi personālam tiek
palielināti (par 31%), tomēr personāla vidējā darba samaksa pēc plānotā tarifa
projektā iekļaujama palielinājuma paliek par 15% mazāka par vidējo darba
samaksu ūdenssaimniecības nozarē Latvijā.
Vidējais

ikgadējais personāla izmaksu pieaugums ir 5%.

Uzņēmums

veic saimnieciskās darbības optimizāciju Uzņēmuma darbības
uzlabošanai: notiek Uzņēmuma struktūras un personāla darbības optimizācija
(darbinieku skaits ir samazinājies par 22 darbiniekiem - no 289 darbiniekiem pie
tarifa apstiprināšanas 2014.gadā līdz 267 darbiniekiem).

TARIFU PĀRSKATĪŠANAS IEMESLI

Autotransporta un mehānismu iecirknis

Darbinieku
skaits
28

Juridiskā nodaļa

5

Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas

44

Pārvalde

27

Realizācijas un kontroles nodaļa

16

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa

31

Tehniskā nodaļa

6

Ūdens kvalitātes kontroles laboratorija

14

Ūdensgūtnes un ūdens attīrīšanas iekārtas

40

Ūdensmērītāju nodaļa

17

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļa

39

Kopā:

267

Struktūrvienības nosaukums

Uzņēmumā ir 11 struktūrvienības
ar 267 darbiniekiem.
Ūdenssaimniecības infrastruktūras
tīklu un iekārtu apkalpošanu SIA
«Daugavpils ūdens» veic pašu
spēkiem, nepiesaistot
ārpakalpojumus.

Palielinājušās

arī citi ekspluatācijas izdevumi tīklu un
iekārtu apkalpošanai:
Kopš

TARIFU
PĀRSKATĪŠANAS
IEMESLI

2014.gada, kad tika apstiprināts spēkā esošais
tarifs, ir mainījusies elektroenerģijas iegādes cena un
mainījušās elektroenerģijas sadales pakalpojumu
izmaksas, kā arī ir veiktas izmaiņas obligātā iepirkuma
un jaudas komponentēs.
Tās negatīvie ietekmē SIA «Daugavpils ūdens»
izdevumus elektroenerģijai, kad pie veiktajiem
pasākumiem
elektroenerģijas
patēriņa
samazinājumam, izdevumi nepaliek samērīgi mazāki.
Kopš

2014.gada ir veiktas izmaiņas nodokļu
likumdošanā (pieaugusi sociālā nodokļa, dabas resursu
nodokļa,
akcīzes
nodokļa,
transportlīdzekļu
ekspluatācijas nodokļa likme u. c.).

Kanalizācijas pakalpojumu tarifu veido:

ŪDENSSAIMNIECĪBAS
PAKALPOJUMU
TARIFU PROJEKTA
IZMAKSAS

•

Personāla izmaksas 1 631 496 EUR

•

Kapitāla izmaksas (pamatlīdzekļu nolietojums un kredīta
maksājumi)
410 127 EUR

•

Elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes izmaksas
EUR

•

Remontu un materiālu izmaksas 118 107 EUR

•

Pārējās tarifa projektā iekļautās izmaksas 291 723 EUR

•

Rentabilitāte 208 570 EUR

528 120

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu veido:
•

Personāla izmaksas 1 710 385 EUR

•

Kapitāla izmaksas (pamatlīdzekļu nolietojums un kredīta
maksājumi)
223 869 EUR

•

Elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes izmaksas
EUR

•

Remontu un materiālu izmaksas 83 961 EUR

•

Pārējās tarifa projektā iekļautās izmaksas 310 780 EUR

•

Rentabilitāte 184 391EUR

305 156

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
papildus kredītsaistības:

ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS

•

aizņēmums AS Swedbank ar pamatsummas atmaksas
termiņu 17.12.2023.,

•

aizņēmums Valsts kasē ar atmaksas termiņu 25.10.2024.

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 paaugstināšanas ļaus uzlabot Uzņēmuma
naudas plūsmu un pozitīvi skatīties uz nākotnes attīstības
iespējām.

SIA «Daugavpils ūdens» Uzņēmums realizē divus Eiropas
Savienības līdzfinansētus projektus:
•

“Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
Judovkas rajonā, Daugavpilī” Nr.5.3.1.0/18/I/00,

•

“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas
pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3,
Daugavpilī” Nr.4.2.2.0/18/I/008.

ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS

attīstība

Ievērojot projektu realizācijas termiņus, to ietekme
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem ir minimāla.

uz

PALDIES PAR
UZMANĪBU!

