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2017.gads 2018.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 311,0 307,8 99,0 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 326,2 345,1 105,8 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

2018.gada 26.janvārī starp SIA “Daugavpils ūdens” un SIA “Rem Pro” tika parakstīts 
pakalpojumu līgums “Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi projektam 
“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitāl-
sabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī””. Pēc veiktās cenu aptaujas rezul-

tātiem līguma summa bez PVN ir 19 388,00 EUR. Projektētāju uzdevums – 90 dienu laikā 
sagatavot, saskaņot un nodot  Pasūtītājam būvprojektu dokumentāciju 2 uzņēmuma ēku 
(administrācijas ēka un ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas ēka) renovācijai, kā arī  
veikt autoruzraudzību būvniecības laikā. Darbi tiks realizēti ar mērķi samazināt enerģijas 
patēriņu un ēku ekspluatācijas izdevumus un to izpildei ir plānots piesaistīt Eiropas 
Reģionālā attiīstības fonda (85%) un valsts līdzfinansējumu (4,5%) Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības 
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas ietvaros. 
    Projektējot tehniskos risinājumus ņemt vērā, ka jābūt sasniegtiem ēku energoefektivi-
tātes parametriem, kuri tika norādīti neatkarīgā eksperta sagatavotos ēku energoser-
tifikātos, proti, ēkas energoefektivitātes klasei jābūt ne mazākai par B klasi (energoefektivi-
tates rādītājs apkurei nedrīkst pārsniegt 65 kWh uz kvadrātmetru gadā).  Pagājušajā gadā 
sertificēts energoauditors, veicot ēku energoauditu, apsekoja ēkas un to inženiertehniskās 
sistēmas, izvērtēja to energoefektivitātes stāvokli un energoresursu patēriņu un izvirzīja 
priekšlikumus energoefektivitātes uzlabošanai. Enerģijas pateriņš apkurei, karstā ūdens 
sagatavošanai, ventilācijai, apgaismojumam un dzesēšanai pēc piedāvāto pasākumu (ēku 
sienu, jumtu, bēniņu, cokoļa siltināšana, apkures un ventilācijas sistēmu atjaunošana, logu, 
ārdurvju  un apgaismojuma lampu nomaiņa utt.) īstenošanas var samazināties par 50%.  
 
 

  
 

2018.gada “Daugavpils ūdens” budžets tika aprēķināts, ņemot vērā spēkā esošos tarifus, un plānots ar 11 420 EUR peļņu, kuru 
atbilstoši Uzņēmuma Vidējā termiņa darbības stratēģijai 2017.-2020.gadam plāno novirzīt uzņēmuma attīstībai, t.i. ES līdzfinansētā 
projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” izmaksu daļas segšanai. Ar mērķi sagla-
bāt uzņēmuma ienākumus iepriekšējo gadu līmenī, 2018.gadā plānots nedaudz palielināt pamatdarbības apjomus: ūdensapgādes 
pakalpojumu apjomi pieaugs par 2,2% un sastādīs 3 515,0 tūkst. m3, savukārt kanalizācijas pakalpojumu apjomi pieaugs par 0,2% 
un sastādīs 3 822,6 tūkst. m3. 2018.gada plānotie ieņēmumi no pamatdarbības ir 5 394 466 EUR un no citas saimnieciskās darbī-
bas - 1 347 065 EUR. Ražošanas izmaksas plānotas 6 730 111 EUR apmērā, ko kurām izdevumi par precēm un pakalpojumiem 
plānoti iepriekšējā gada līmenī un sastādīs 2 767 117 EUR, atalgojuma izmaksai ir ieplānoti 2 549 298 EUR, kredītu pamatsummas 
un kredītu procentu atmaksai ir nepieciešami 919 991 EUR, valsts budžetā nodokļu veidā plānots pārskaitīt 210 047 EUR (neskaitot 
uzņēmuma ienākuma nodokli un darba dēvēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas). 2018.gadā uzņēmums arī plāno 
iegādāties pamatlīdzekļus (t.sk. kanālu mazgāšanas mašīnu), turpināt pilsētas sadales tīklu paplašināšanu, uzsākt projektu 
energoefektivitātes paaugstināšanai 2 kapitālsabiedrības ēkās un sagatavošanas darbus projektam ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas attīstībai Vecās un Jaunās Forštadtes un Viduspoguļankas rajonos. Struktūrvienību un projektu vadītāji nodrošina budžeta 
izpildes kontroli, kā arī atbild par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.   
 

 

 30.janvārī ar SIA “Daugavpils ūdens” dalībnieku sapulces lēmumu tika apstip-
rināti šī gada uzņēmuma finansiāli saimnieciskās darbības pamatdokumenti – SIA 
“Daugavpils ūdens” gada budžets un Rīcības plans 2018.gadam. Šie dokumenti ir 

cieši saistīti, jo uzņēmuma stratēģiskā mērķa sasniegšanai (ūdensapgādes un kanali-
zācijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, 
pašvaldības iestādēm un citām juridiskajām un publiskajām personām) nepieciešami 
finanšu līdzekļi un konkrēto darbību plāns. Kvalitatīva budžeta sagatavošanai tika 
pieņemti noteikumi, kuri attiecas uz visām struktūrvienībām un nosaka kārtību, kādā tiek 
izstrādāts, apstiprināts, grozīts un kontrolēts uzņēmuma budžets. Tika  izveidota arī 
speciālā budžeta komisija, kura izskatīja katras struktūrvienības pieprasījumu, ieņēmumu 
prognozes un izdevumu aprēķinus, izvērtēja plānoto pasākumu atbilstību uzņēmuma 
stratēģijai, izanalizēja to izdevīgumu un pamatotību un sagatavoja budžeta projektu, kuru 
ar paskaidrojumiem iesniedz izskatīšanai “Daugavpils ūdens” valdes loceklim un pēc tām 
– Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību uzraudzības nodaļai.      
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