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Darba nosaukums
Tehn.noteikumu izsniegšana
Atzinums
Ūdensvada uzbūve
Kanalizācijas uzbūve
Līguma noslēgšana
Līguma pārslēgšana
Līguma pārtraukšana
Sūdzība

Darba nosaukums
Ūdensvada remonts
Kanalizācijas remonts
Ūdensvada pieslēgšana
Kanalizācijas pieslēgšana
Ūdensvada atslēgšana
Kanalizācijas atslēgšana
Kanalizācijas tīklu tīrīšana
Ūdens analīze

Darba nosaukums
Ūdensvada dezinfekcija
Ūdens mērītāja plombēšana
Ūdensvada atkausēšana
Ūdens mērītāja atkārtota pārbaude
Iekšējo tīklu pakalpojumi
Ārēju tīklu pakalpojumi
Speciālista konsultācija

Sūdzība, citi darbi, piezīmes
Papildus informācija:
Līgums Nr.

Objekta parāds :

no

Pakalpojumi dotajā objektā atbilstoši līgumam:

ūdens

Nav

Ir___________ EUR

kanalizācija

lietus notekūdeņi

Objekta tips:
Fiziskas personas:

Privātmāja

Kopīpašums (daudzdzīvokļu māja)

Juridiskas personas:

Administratīva ēka

Nekust. īpašums ar saimn. darbību

Ražošanas objekts

Citi

Iesniegto dokumentu kopijas (saglabāti el.veidā □ )
Īpašuma tiesības apliecinošs
dokuments

mājas īpašnieku lēmums

Komersanta reģistr. apliecība

Zemes robežu plāns

Informācija par objektu

Citi dokumenti:

Pilnvarotās personas pilnvara

Pieteikuma apliecinājums
Piekrītu, ka summa apmaksai par sniegtajiem pakalpojumiem tiek iekļauta kopējā rēķinā par izlietoto ūdeni un kanalizāciju un apmaksa
jāveic ne vēlāk par rēķinā norādīto apmaksas dienu. Pieteikumu apliecinu un apmaksu par minētiem pakalpojumiem garantēju.
Ar savu parakstu apliecinu, ka es nepārprotami un tieši piekrītu, ka SIA ”Daugavpils ūdens” veiks manu datu apstrādi pakalpojumu
sniegšanas mērķiem. Piekrītu, ka SIA “Daugavpils ūdens” izmanto manus personas datus iepriekš minētajiem mērķiem un nepieciešamības
gadījumā pieprasa papildus ziņas no valsts un pašvaldības iestādēm.

2021.gada”____”.________________

Paraksts un zīmogs

Paraksta atšifrējums

Aizpilda SIA”Daugavpils ūdens”atbildīgā persona
Pieteikumu un iesniegtos dokumentus saņēma SIA”Daugavpils ūdens” KAC speciālists:
Atdots :
realizācijas un kontroles nodaļā:
tehniskas nodaļā:
Ū/K tīklī:
2021.gada”____”.

Paraksts

Paraksta atšifrējums
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Aizpilda SIA”Daugavpils ūdens”atbildīgā persona
Nodaļu atzīmes

Saņemšanas datums

Paraksts

Izsniegtie/izpildītie darba uzdevumi
Adresāts

Darba kods

Darba uzdevuma

Izpildīšanas datums

Apmaksāts

Piezīmes

Nr.

Nodots uz realizācijas un kontroles

Nodošanas datums

Atbildīgā persona

Paraksts

Saņemšanas datums

Atbildīgā persona

Paraksts

nodaļu
Saņemts klientu apkalpošanas centrā

Darbs

Līgums

Kods
Numurs

Esošais līgums

Līguma noslēgšana

NLIG

Līguma pārslēgšana

PLIG

Sūdzības izskaitīšana

Realizācijas un kontroles nodaļas vadītāja atzīme

Ar ko noslēgts

Noslēgš.datums

līgums

Izpildes
datums

Piezīmes

