
NO  Š.G. 1.OKTOBRA  

STĀSIES SPĒKĀ SIA “DAUGAVPILS ŪDENS”  

JAUNI ŪDENSSAIMNIECĪBAS TARIFI  

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 25.08.2022. apstiprināja jaunus SIA “Daugavpils 

ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus (Tarifi): 

• ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,14 EUR/m3 (0,72 EUR/m3 vietā), 

•  kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,48 EUR/m3 (0,74 EUR/m3 vietā).  

   ( SPRK Tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un Tarifi ir noradīti bez PVN) 

      Jaunie Tarifi stāsies spēkā no š.g. 1.oktobra, un iedzīvotāji pēc jauniem Tarifiem aprēķinātos rēķinus saņems 

novembrī. 

     Šobrīd Daugavpilī ir spēkā 2014. gadā apstiprinātie Tarifi, kas nav pārskatīti 8 gadus. Kopš tā laika būtiski 

pieauga Tarifos iekļaujamās izmaksas – elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, degvielas izmaksas un citas 

infrastruktūras ekspluatācijas izmaksas, samazinoties ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem. 

    SIA “Daugavpils ūdens” iesniedza SPRK jauno Tarifu projektu izskatīšanai 2022.gada 24.februārī. 

Izvērtēšanas gaitā Tarifu projekts tika precizēts un vairakkārt pārrēķināts atbilstoši aktualizētām izmaksu 

prognozēm, galvenokārt saistībā ar elektroenerģijas cenu būtisku kāpumu, kas ir viens no Tarifu būtiska 

pieauguma ietekmējošiem faktoriem (SIA “Daugavpils ūdens” elektroenerģiju izmanto artēzisko urbumu, 

ūdensgūtņu, sūkņu staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai). SPRK secināja, ka SIA 

“Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu veidojošās izmaksas ir ekonomiski pamatotas un 

Tarifi ir aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Daugavpils ūdens” izmaksas.  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi un tarifu projekti Latvijas lielākajās pilsētās 

Komersants  

Ūdens tarifs 

bez PVN 

(EUR/m3) 

Kanalizācijas 

tarifs bez PVN 

(EUR/m3) 

Kompleksais tarifs 

kopā bez PVN 

(EUR/m3) 

Komentārs 

Daugavpils ūdens SIA 1.14 1.48 2.62 spēkā no 1.10.2022. 

Jēkabpils ūdens SIA* 1.2 1.66 2.86 iesniegts 11.08.2022. 

Jelgavas ūdens SIA* 1.67 1.98 3.65 iesniegts 10.08.2022. 

Jūrmalas ūdens SIA* 1.15 2.03 3.18 iesniegts 26.05.2022. 

Liepājas ūdens SIA  0.81 1.05 1.86 spēkā no 1.04.2022. 

Rēzeknes ūdens SIA* 0.95 1.6 2.55 iesniegts 15.08.2022. 

Rīgas ūdens SIA 1.20 1.21 2.41 spēkā no 1.10.2022. 

Ūdeka SIA (Ventspils) 0.77 1.24 2.01 spēkā no 1.04.2022. 

Valmieras ūdens SIA 1.03 1.24 2.27 spēkā no 1.01.2022. 

* Informācija no iesniegtajiem tarifu projektiem 

  P.S. -  Ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem visās Latvijas pilsētās un novados var iepazīties SPRK 

interaktīvajā kartē, kur ir pieejams SIA Daugavpils ūdens” apstiprināto Tarifu izklāsts. Uz 25.08.2022. SPRK 

apstiprināja 6 ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un izvērtē 17 ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

projektus. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 

interaktīvajā kartē. ( Ievērojot būtisko elektroenerģijas izmaksu pieaugumu pēdējo mēnešu laikā, ir sagaidāms, 

ka daudzi uzņēmumi iesniegs SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus, pat ja ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifi bija nesen apstiprināti).  
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