
Stājās spēkā Saistošo noteikumu Nr.44  

"Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" 

grozījumi 

 

 

 

 

Ar 2020.gada 2.decembri stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. 

saistošajos noteikumos Nr.44, kas paredz atbalsta apjoma palielināšanu namīpašniekiem 

(fiziskām personām) nekustāmo īpašumu  pieslēgšanai pilsētas centralizētai ūdensapgādes 

un/vai kanalizācijas sistēmai Daugavpils pilsētas teritorijā. 

 

Saskaņā ar grozījumiem, Noteikumos minētajos gadījumos, līdzfinansējumu piešķir 

Pieslēguma izveidošanai (projektēšanas un būvniecības darbu attiecināmo izmaksu segšanai) 

šādā apmērā: 

• personai/ģimenei ar 1. invaliditātes grupas, maznodrošinātu vai trūcīgo statusu un 

daudzbērnu ģimenei  - 100% apmērā, bet ne vairāk kā 4000 EUR (līdz šīm -3500 EUR); 

• citām fiziskām personām - 55% apmērā , bet ne vairāk kā 2000 EUR (līdz šīm - 1500 

EUR vietā); 

• Savukārt 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 vienam nekustamā īpašuma Pieslēgumam (līdz šīm – 3500 EUR). 

 

Izmaiņas ieviestas, lai veicinātu  iedzīvotāju ieinteresētību Pieslēgumu izveidošanai un 

finansiāli palīdzētu vairākiem māju īpašniekiem realizēt iespēju saņemt kvalitatīvus 

ūdenssaimniecības pakalpojumus, pieslēdzot savu īpašumu esošajām un būvētajām 

centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām ( t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas 

fonda līdzfinansēto projektu ietvaros).  

Pilns Saistošo noteikumu Nr.44 teksts ir pieejams šeit.   

Papildinformāciju un skaidrojumus par jauninājumu izmantošanu var saņemt arī pie 

“Daugavpils ūdens” speciālistiem: 

• Klientu apkalpošanas centrs  - tālr. 654 21568, 654 24761, m.t.62103020 

klientu.nodala@daugavpils.udens.lv;  

• Tehniskā nodaļa – tālr.654  22552, kontakti@daugavpils.udens.lv; 

 

 

P.S. Daugavpils pilsētas dome ir pirmā pašvaldība Latvijā, kura izmantoja likumā 

"Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums" paredzēto iespēju (6.panta sestajā daļā teikts 

sekojošs: "Vietējās pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu 

nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus"  un 

2016.gada 27.oktobrī pieņēma atbilstošus saistošus noteikumus. Laika gaitā tie bija vairākas 

reizes papildināti (tika palielināts atbalstāmo darbu saraksts, izmaksu segšanas apjoms, 

paplašināts saņēmēju loks un precizēti juridiskie aspekti).   
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