
  

Iepirktās elektroenerģijas cenas izmaiņu dēļ  

no š.g. 1.marta SIA ”Daugavpils ūdens”  

būs zemāki ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi  
 

     Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) š.g. 

9.februāra padomes sēdē izskatīja no š.g. 24. līdz 27.janvārim 

iesniegtus pašnoteiktus tarifus saistībā ar elektroenerģijas 

iepirkuma cenu izmaiņām 9 komersantiem, kuru skaitā arī SIA 

“Daugavpils ūdens”. (Ūdenssaimniecības nozarē elektroenerģijas 

izmaksas veido būtisku daļu no kopējām ūdenssaimniecības 

pakalpojuma sniegšanas, un komersantiem ir pienākums pašiem 

noteikt tarifus  un iesniegt tos vērtēšanai SPRK, t.sk. ja faktiskā 

elektroenerģijas cena ir zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajos tarifos un prognozētās cenas 

izmaiņas rada tarifu samazinājumu vairāk par 10%). Šoreiz sakarā ar elektroenerģijas cenas 

svārstībām pakalpojumu sniedzēji aprēķinājuši tarifus diviem periodiem – līdz valsts atbalsta 

energoresursu cenu pieauguma apstāklos  perioda beigām (š.g. 30.aprīlis) un pēc tā (no š.g. 1.maija).  

    SPRK, izvērtējot SIA “Daugavpils ūdens” iesniegtus tarifu aprēķinus un to pamatojumu, secināja, 

ka pašnoteiktie tarifi ir pamatoti, aprēķināti atbilstoši metodikai un aktuālajām elektroenerģijas 

cenām. 

Salīdzinot ar šobrīd piemērotajiem tarifiem SIA “Daugavpils ūdens” jaunie ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifi samazināsies vidēji par 21% un tie būs šādi (bez  PVN): 

 

No 2023.gada 1.marta līdz 2023.gada 30.aprīlim (laika periods, kurā noteikts elektroenerģijas 

sistēmas pakalpojumu maksas samazinājums): 

• ūdensapgādes pakalpojumu tarifs - 0,90 EUR/m³ (1,14 EUR/m3 vietā); 

• kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 1,12 EUR/m³ (1,48 EUR/m3 vietā). 

 

Savukārt, no  2023.gada 1.maija stāsies spēkā šādi tarifi: 

• ūdensapgādes pakalpojumu tarifs - 0,93 EUR/m³; 

• kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 1,15 EUR/m³. 

SIA “Daugavpils ūdens” klienti pēc jauniem Tarifiem aprēķinātos rēķinus saņems aprīlī un jūnijā. 

ATGADINĀJUMS! Sakarā ar tarifu izmaiņām no š.g. 1.marta lūdzam klientus, kas veic norēķinus 

par saņemtajiem pakalpojumiem atbilstoši ūdens mērītāju rādījumiem līdz 28.02.2023.  paziņot 

ūdensskaitītāju rādījumus pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā. 

Vienlaikus, tiem klientiem, kas norēķinus par saņemtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumiem veic atbilstoši vidējam ūdens patēriņam un grib nofiksēt patērēto pakalpojumu 

apjomu pārrēķinam līdz tarifu maiņas brīdim,  SIA “Daugavpils ūdens “  piedāvā pieteikties ūdens 

mērītāja rādījumu nolasīšanai līdz 28.02.2023. pa tālr.: 62103020, 654 21568, 654  24761 (Klientu 

apkalpošanas centrs). 
 

 

Informāciju par visiem ar ūdenssaimniecības tarifiem saistītajiem jautājumiem var atrast SPRK 

tīmekļa vietnē (https://sprk.gov.lv/content/udenssaimnieciba). Šeit SPRK aicina iepazīties arī ar 

interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”. 

 

Papildinformācijai- kontakti@daugavpils.udens.lv  vai  klientu.nodala@daugavpils.udens.lv 
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