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MĒNEŠA  NOTIKUMS 

 

Rādītāji Mērvien. Janvāris - jūnijs 

2019.gads 2020.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 1733,1 1679,9 96,9 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 1843,7 1837,6 99,7 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

▪ SIA “Daugavpils ūdens” 2020.gada 30.jūnijā atsauca Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) 2019.gada oktobrī iesniegto ūdens-

saimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas tika izsniegts SPRK 16.10.2019. un 

paredzēja tarifu palielinājumu ūdensapgādes pakalpojumiem uz 15,3% un 

kanalizācijas pakalpojumiem - uz 18,9 %. Nepieciešamība iesniegt jaunu tarifu 

projektu tiek pamatota ar sniegto regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma 

samazināšanos un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos iekļaujamo izmaksu 

izmaiņām (lielākās no tiem ir energoresursu, kapitāla un personāla izmaksas).                                       

    Savukārt, tarifu projekts tika atsaukts, ievērojot cenu samazinājumu siltumenerģijai, 

degvielai un īpaši elektroenerģijai, kas ir viens no tarifu ietekmējošiem faktoriem  un 

pamata resurss galveno objektu un iekārtu darbībā. Paralēli uzņēmums veica 

saimnieciskās darbības izmaksu optimizāciju. Netiek palielinātas arī personāla 

izmaksas, neskatoties uz to, ka vidējā darba samaksa ievērojami atpaliek no vidējās 

darba samaksas ūdenssaimniecības nozarē Latvijā.  Spēkā esošie ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu tarifi Daugavpilī paliek vieni no  zemākiem tarifiem par 

saņemtajiem pakalpojumiem valstī  - 0,72 EUR/m3(bez PVN) par ūdensapgādes 

pakalpojumiem un 0,74EUR/m3(bez PVN)  par kanalizācijas pakalpojumiem. 

 

 

- Savukārt, būvdarbi administrācijas ēkā tika uzsākti š.g. maijā un atrodas sākuma 
stadijā: uz doto brīdī jau paveikti zemes cilpas montāžas darbi, notiek cokola 
siltināšanas un fasādes elementu demontāžas darbi. Būvuzņēmēju uzdevums – 
mobilizēt visus resursus un maksimāli efektīvi izmantot aktīva būvsezona 
priekšrocības, lai laicīgi izpildītu visus paredzētus darbus. Būvdarbus veic                    
SIA “LAGRON”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Firma L4”, autoruzraudzību –                   
SIA “REM PRO”. Būvniecības līguma izpildes termiņš 2020.gada septembris. 

 
Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības 
kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” tiek realizēts ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, kas sastāda 81,22% no 
attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 887 520,86 EUR. 
 
Projekta mērķis – sekmēt kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils ūdens” divu ēku 
(administrācijas ēkas un ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas sadzīves ēkas) 
energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu. 
 

▪  Š.g. jūnijā “Daugavpils ūdens” 2 objektos tika turpināti darbi projekta 
“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības 
kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”  ietvaros. 
 
- Būvdarbi ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas sadzīves ēkā tika uzsākti š.g. 
februārī un jau tuvojas noslēgumam. Šajā objektā nomainīti logi, nosiltinātas ēkas 
ārsienas, veikti fasādes apdares darbi un jumta seguma nomaiņa, pabeigta 
apkures un apgaismojuma sistēmu instalācija. Tuvākajā laikā tiks pabeigti 
ventilācijas, kondicionēšanas sistēmas, kā arī automātiskās ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšanas darbi. 

 

• š

.g. maijā uzsākti būvdarbi arī administrācijas ēkā: jau paveikti 

zemes cilpas montāžas darbi, notiek cokola siltināšanas un 

fasādes elementu demontāžas darbi.  

 
 


