
     

    

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JŪNIJS 2021 

 

Rādītāji Mērvien. Janvāris- jūnijs 

2020.gads 2021.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 1 679,9 1 653,3 98,4 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 1 837,6 1780,2 96,9 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

MĒNEŠA AKTUALITĀTES  
▪   Ar 2021.gada 2.jūniju stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas 
domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.44 "Saistošie noteikumi 
par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 
ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai", kas paredz personu loku 
paplašināšanu, kuras pieslēguma izveidošanai var pretendēt uz Domes 
līdzfinansējumu 100% apmērā (tam pievienotas personas ar II invaliditātes 
grupas un personas, kuras sasniegušas 90 gadu vecumu). 

      Tādējādi, ņemot vērā pieņemtus grozījumus, Daugavpils pilsētas teritorijā  
Domes līdzfinansējumu viena nekustāmā īpašuma pieslēguma centrali-
zētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām izveidošanai  (projektēša-
nas un būvniecības darbu attiecināmo izmaksu segšanai) 100% apmērā, bet 
ne vairāk kā 4000 EUR, var būt piešķirta 6 grupu namīpašniekiem ( 
personām ar I , II invaliditātes grupu un 90 gadu vecumā; mājsaimniecībām, 
kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un 
daudzbērnu ģimenēm). Pārējiem iedzīvotājiem palīdzība tiek paredzēta 55 % 
apmērā, bet ne vairāk kā 2000 EUR. (Gadījumos, ja Pieslēguma izbūve ir 
iespējama tikai  ar speciālām izbūves metodēm (caurduršana, izmantojot 
apvalkcauruli, ar kanalizācijas sūkņa palīdzību utt.), noteikts papildus 
līdzfinansējums 60% apmērā no šo būvniecības darbu izmaksām, bet ne 
vairāk kā 4500 EUR.  Izmaiņas ieviestas, lai veicinātu pilsētas iedzīvotāju 
ieinteresētību Pieslēgumu izveidošanai un finansiāli palīdzētu vairākiem māju 
īpašniekiem realizēt iespēju saņemt drošus un kvalitatīvus centralizētus 
ūdenssaimniecības pakalpojumus, pieslēdzot savu īpašumu esošajām un 
būvētajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.  

  

 

▪ No š.g. maija beigās tika uzsākta pakāpeniska nekustamo 
īpašumu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošana  
Judovkas mikrorajonā. Neskatoties uz to, ka būvniecības darbi 
projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas 
rajonā, Daugavpilī”, ietvaros, uz doto brīdi vēl turpinās, tika pieņemts 
lēmums par pakāpenisko pieslēgumu izveidošanu tajās vietās, kur ielu 
tīkli jau izbūvēti un  īpašnieki izpildīja nepieciešamās sagatavošanas 
procedūras un ir gatavi  uzsākt būvniecības darbus inženiertīklu 
ierīkošanai savu īpašumu teritorijās (starp pirmajiem  mūsu klientiem 
Judovkas mikrorajonā acīmredzot būs divu privātmāju Lejas un Tabores 
ielās namīpašnieki). 
  
 

www.daugavpils.udens.lv 

  PROJEKTA  JAUNUMI 

    Tas palīdzēs daudziem namīpašniekiem uzreiz pēc būvniecības darbu pabeigšanas un būvobjektu nodošanas 
ekspluatācijā kļūt par SIA “Daugavpils ūdens” klientiem, lai saņemtu drošus un kvalitatīvus centralizētus 
ūdenssaimniecības pakalpojumus, sajūtot to ērtības un priekšrocības. Pēc projekta pabeigšanas, veicot pieslēgumu 
jaunizbūvētiem tīkliem, vismaz 356 mājsaimniecībām, jeb 1076 Judovkas mikrorajona iedzīvotājiem, tiks nodrošināta 
centralizēto pakalpojumu pieejamība. Uz 01.06.2021. SIA “Daugavpils ūdens” izsniedza tehniskos noteikumus 109 
adresēm, saskaņoja 62 tehniskās dokumentācijas komplektus un saņēma 37 pieteikumus nekustamā īpašuma 
pieslēgšanai ūdenssaimniecības tīkliem ar Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējumu.  

 
 


