
(iedzīvotājiem)  

Līdzfinansējuma saņemšanas kārtība nekustāmo īpašumu  pieslēgšanai  
Daugavpils pilsētas centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai 

(fiziskām personām) 

Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. Saistošo Noteikumu Nr.44 norādītajā kārtībā  Daugavpils pilsētas teritorijā ir paredzēts  

līdzfinansējums nekustāmā īpašuma pieslēgšanai ūdensvada un/vai kanalizācijas  tīkliem  šādā apjomā: 

 

100% (bet ne vairāk kā 4000 EUR*) – personai/ģimenei ar 1. un 2. invaliditātes grupu, maznodrošinātu vai trūcīgo statusu; daudzbērnu 

ģimenēm un personām, kuras sasniegušas 90 gadu vecumu) 

55% (bet ne vairāk kā 2000 EUR*) – citām fiziskām personām dzīvojamās mājas vai zemes gabala (vismaz ar ēkas pamatiem) pieslēgumam,  

( * gadījumā, kad izbūve ir iespējama tikai ar speciālās izbūves metodes izmantošanu atbalsta apjoms tiks palielināts);   

Pretendents (īpašnieks,  

valdītājs vai pilnvarotā persona) 

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti 

• Pretendents apmaksā savu izdevumu daļas Fināla rēķinu 

(pēc Līguma noteikumiem) un iesniedz SIA “Daugavpils 

ūdens” Iesniegumu līguma slēgšanai  

• Puses slēdz “Līgumu  par ūdensvada un/vai kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanu” un Objekts tiek pieslēgts ū/k tīkliem 

 

 

SIA ”Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrs, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV 5401 
klientu.nodala@daugavpils.udens.lv , tālr. 654 21568; 654 24761,m.t.62103020  www.daugavpils.udens.lv 

IESNIEGUMS 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komisija 

Pretendents (īpašnieks, valdītājs 

vai pilnvarotā persona) 

• Izskata Pieteikumu un pieņem lēmumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu 

SIA “Daugavpils ūdens” 

speciālisti 

Pretendents (īpašnieks, valdītājs 

vai pilnvarotā persona) 

SIA “Daugavpils ūdens” 

speciālisti 

Iesniegums  

Pieteikums  

Līguma saskaņošana  

Būvdarbi un Objekta nodošana ekspluatācijā 

(BŪVUZŅĒMĒJS)  

! PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS IR PAREDZĒTS PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS ATTIECINĀMAM IZMAKSĀM 

 

Procedūras uzsākšanai Pretendentam jābūt dokumentiem: 

• Nekustāmā īpašuma piederības dokumenti 

• Akceptēts projekts (papīrveidā) 

• Dokuments no Sociālo lietu pārvaldes  par soc.statusu (ja ir) 

• Īpašnieku sapulces protokols (kopīpašniekiem) 

• Pilnvara (pēc nepieciešamības)  

• Apstrādā Iesniegumu un paziņo Pretendentam par 

būvniecības tāmi (pēc iepirkuma procedūras rezultātiem) 

• Sagatavo un iesniedz Pieteikumu Daugavpils pilsētas 

domes Īpašuma komisijai 

• Puses paraksta “Līgumu  par tīklu izbūvi un ar to saistīto  

izdevumu segšanu” 

• Pretendents  apmaksā savu izdevumu daļas Avansa rēķinu 

(pēc Līguma noteikumiem) un nodrošina  izpildītājiem pilnvaru 

darbam BIS (Būvniecības informācijas sistēmā) 

 

mailto:klientu.nodala@daugavpils.udens.lv

