
Pašvaldības līdzfinansējums 
ūdensapgādes un kanalizācijas 

pieslēgumu izbūvei

Daugavpils pieredze



Pamatojoties uz 
01.01.2016. 

“Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likumu”, 
26.11.2015. Daugavpils 

pilsētas domē tika 
pieņemti atbilstoši 

Saistošie noteikumi 
Nr. 45 

• Klienta iesniegums tikai jaunas ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas izbūvei

Līdzfinansējuma apmērs:

100% apmērā Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai , bet ne vairāk 
kā 3 000 EUR viena nekustamā īpašuma Pieslēgumam:

• personām ar I invaliditātes grupu

• ģimenei (personai) ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu

• ģimenei (personai) ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu

• daudzbērnu ģimenei

• 50% apmērā Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai citām 
fiziskajām personām, bet ne vairāk kā 1 500 EUR par viena nekustamā īpašuma Pieslēgumu

• 55% apmērā būvniecības izmaksu segšanai, ja fiziskajai personai jau ir izstrādāts un 
apmaksāts Pieslēguma projekts, bet ne vairāk kā 1 500 EUR par viena nekustamā īpašuma 

Pieslēgumu



• Klienta iesniegums (Projekta nav)

• 24.02.2016. SIA “Daugavpils ūdens” noslēdza Vispārīgās Vienošanās par projektēšanas un 
autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu uz vienu gadu ar 3 uzņēmumiem

• 23.03.2016. SIA “Daugavpils ūdens” noslēdza Vispārīgās Vienošanās par būvdarbu
veikšanu  uz vienu gadu ar 5 uzņēmumiem

• Uzaicinājums Projektētajiem iesniegt finanšu piedāvājumu

• Uzaicinājums Būvuzņēmējiem iesniegt finanšu piedāvājumu

• Vēstule Klientam par novērtēšanas rezultātiem                                                                                
Kopējās tāmes (projektēšana, būvniecības darbi, citi pakalpojumi) sastādīšana

• Tāmes saskaņošana ar Klientu
• Dokumentu sagatavošana un nosūtīšana DPD Īpašuma komisijas lēmuma saņemšanai

• Pēc lēmuma pieņemšanas - Līguma par tīklu izbūvi sagatavošana un parakstīšana ar 
Klientu

• Līguma par projektēšanas un autoruzraudzību pakalpojumu sniegšanu sagatavošana un  
parakstīšana

• Projekta izstrāde
• Atkārtotais uzaicinājums Būvuzņēmējiem iesniegt finanšu piedāvājumu

• Būvdarbu līguma sagatavošana un parakstīšana
• Būvniecība, būvobjektu nodošana ekspluatācijā

• Līguma par pakalpojumu sniegšanu parakstīšana ar Klientu
• Vēstules sagatavošana un nosūtīšana DPD Īpašuma komisijai līdzfinansējuma otrās daļas 

saņemšanai 



Vispārīgā informācija par 
līdzfinansējuma programmas 

īstenošanu 

Līgums par 
pakalpojumu 

sniegšanu

Līdzfinansējuma 
projekta 

īstenošana

~ 16 mēneši

Klienta 
iesniegums



27.10.2016. 
Daugavpils pilsētas 
domē tika pieņemti 
atbilstoši Saistošie 

noteikumi 
Nr. 41 

• Klienta iesniegums tikai jaunas ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas izbūvei

Līdzfinansējuma apmērs:

100% apmērā Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai , bet ne vairāk 
kā 3 000 EUR viena nekustamā īpašuma Pieslēgumam:

• personām ar I invaliditātes grupu

• ģimenei (personai) ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu

• ģimenei (personai) ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu

• daudzbērnu ģimenei

• 50% apmērā Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai citām 
fiziskajām personām, bet ne vairāk kā 1 500 EUR par viena nekustamā īpašuma Pieslēgumu

• 55% apmērā būvniecības izmaksu segšanai, ja fiziskajai personai jau ir izstrādāts un 
apmaksāts Pieslēguma projekts, bet ne vairāk kā 1 500 EUR par viena nekustamā īpašuma 

Pieslēgumu

• 60% apmērā, ja Pieslēguma izbūve ir iespējama tikai ar caurduršanas metodi, bet ne 
vairāk kā 3 500 EUR vienam nekustamā īpašuma Pieslēgumam



• Klienta iesniegums (Projekta nav)

• Iepirkuma procedūras par projektēšanas pakalpojumu sniegšanu izsludināšana

• SIA „Daugavpils ūdens” sastāda būvniecības darbu veikšanas tāmi

• Vēstule Klientam par novērtēšanas rezultātiem (Kopējās tāmes (projektēšana, 
būvniecības darbi, citi pakalpojumi) sastādīšana)

• Kopējās tāmes saskaņošana ar Klientu

• Dokumentu sagatavošana un nosūtīšana DPD Īpašuma komisijas lēmuma 
saņemšanai

• Pēc lēmuma pieņemšanas - Līguma par tīklu izbūvi sagatavošana un 
parakstīšana

• Līguma par projektēšanas un autoruzraudzību pakalpojumu sniegšanu 
sagatavošana un  parakstīšana

• Projekta izstrāde

• Būvniecība, būvobjektu nodošana ekspluatācijā
• Līguma par pakalpojumu sniegšanu parakstīšana ar Klientu

• Vēstules sagatavošana un nosūtīšana DPD Īpašuma komisijai līdzfinansējuma 
otrās daļas saņemšanai 



Vispārīgā informācija par 
līdzfinansējuma programmas 

īstenošanu 

Līgums par 
pakalpojumu 

sniegšanu

Līdzfinansējuma 
projekta 

īstenošana

~ 9 mēneši

Klienta 
iesniegums



Lai paātrinātu Klienta iesnieguma realizācijas procesu…

SIA «Daugavpils ūdens» ierosināja grozījumus 
Saistošajos noteikumos, kas paredz obligāti
iesniedz būvniecības ieceres dokumentāciju 
kopā ar iesniegumu



24.11.2017. 
Daugavpils 

pilsētas domē 
tika pieņemti 

atbilstoši 
Saistošie 

noteikumi 
Nr. 44 

• Klienta iesniegums (Projekts ir obligāts) tikai jaunas ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
sistēmas izbūvei

Līdzfinansējuma apmērs:

100% apmērā Pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai , bet ne vairāk kā 3 000 EUR 
viena nekustamā īpašuma Pieslēgumam:

• personām ar I invaliditātes grupu

• ģimenei (personai) ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu

• ģimenei (personai) ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu

• daudzbērnu ģimenei

• 55% apmērā būvniecības izmaksu segšanai, ja fiziskajai personai jau ir izstrādāts un apmaksāts 
Pieslēguma projekts, bet ne vairāk kā 1 500 EUR par viena nekustamā īpašuma Pieslēgumu

• 60% apmērā, ja Pieslēguma izbūve ir iespējama tikai ar caurduršanas metodi, bet ne vairāk 
kā 3 500 EUR vienam nekustamā īpašuma Pieslēgumam



Klienta iesniegums (Projekts ir obligāts)

SIA „Daugavpils ūdens” sastāda būvniecības 
darbu veikšanas tāmi

Kopējās tāmes saskaņošana ar Klientu

Dokumentu sagatavošana un nosūtīšana DPD 
Īpašuma komisijas lēmuma saņemšanai

Pēc lēmuma pieņemšanas - Līguma par tīklu 
izbūvi sagatavošana un parakstīšana

Būvniecība, būvobjektu nodošana ekspluatācijā
Līguma par pakalpojumu sniegšanu 
parakstīšana ar Klientu

Vēstules sagatavošana un nosūtīšana DPD 
Īpašuma komisijai līdzfinansējuma otrās daļas 
saņemšanai 



Vispārīgā informācija par 
līdzfinansējuma programmas 

īstenošanu 

Līgums par 
pakalpojumu 

sniegšanu

Līdzfinansējuma 
projekta 

īstenošana

~ 5 mēneši

Klienta 
iesniegums



Klienta iesniegums (Projekts ir obligāts)
30.03.2020. SIA “Daugavpils ūdens” noslēdza Vispārīgās 
Vienošanās par būvdarbu veikšanu uz vienu gadu ar 2 
uzņēmumiem

Uzaicinājums Būvuzņēmējiem iesniegt finanšu 
piedāvājumu 

Vēstule Klientam par novērtēšanas rezultātiem                                                                                
Kopējās tāmes (projektēšana, būvniecības darbi, citi 
pakalpojumi) sastādīšana

Kopējās tāmes saskaņošana ar Klientu

Dokumentu sagatavošana un nosūtīšana DPD Īpašuma 
komisijas lēmuma saņemšanai

Pēc lēmuma pieņemšanas - Līguma par tīklu izbūvi 
sagatavošana un parakstīšana

Būvdarbu līguma sagatavošana un parakstīšana

Būvniecība, būvobjektu nodošana ekspluatācijā
Līguma par pakalpojumu sniegšanu     

parakstīšana ar Klientu

Vēstules sagatavošana un nosūtīšana DPD Īpašuma 
komisijai līdzfinansējuma otrās daļas saņemšanai



Vispārīgā informācija par 
līdzfinansējuma programmas 

īstenošanu 

Līgums par 
pakalpojumu 

sniegšanu

Līdzfinansējuma 
projekta 

īstenošana

~ 6-8 mēneši

Klienta 
iesniegums



Par līdzfinansējumu 
nekustamā īpašuma 

pieslēgšanai 
centralizētajai 
ūdensapgādes 

un/vai kanalizācijas 
sistēmai

� Līdzfinansējums 100% apmērā izmaksu segšanai piešķirts personām ar I 
invaliditātes grupu, ģimenei/personai ar trūcīgas ģimenes/personas 
statusu, ģimenei/personai ar maznodrošinātas ģimenes/personas 
statusu, daudzbērnu ģimenēm

� Līdzfinansējums 55% apmērā izmaksu segšanai piešķirts fiziskajām 
personām, bet ne vairāk kā 2 000 EUR viena nekustamā īpašuma 
Pieslēgumam

13.06.2020. stājās spēkā grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.44, kas 
paredz būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes 
līdzfinansējumu.
02.12.2020. stājās spēkā grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.44, kas 
palielina līdzfinansējuma apmēru 55% apmērā no 1 500 EUR uz 2 000 
EUR apmērā un 100% apmērā no 3 000 EUR uz  4 000 EUR apmērā 
fiziskajām personām. 



• Vidējā būvniecības summa pieslēgšanai centralizētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 2020.gadā ~ 2 450 EUR ar 
PVN

• Vidējā būvniecības summa pieslēgšanai centralizētajiem 
ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem 2020.gadā ~ 1 700 EUR ar 
PVN 

• Daugavpils pilsētas domes budžetā līdzfinansējuma īstenošanai 
paredzēti līdzekli 204 300 EUR apmērā



Ar pievadu 
ierīkošanu 

saistīto 
izdevumu 
apmaksas 

secība 

Klients

• 1.maksājums – 14 
dienu laikā no Līguma 
noslēgšanas dienas

• 2.maksājums – 14 
dienu laikā no Tīklu 
pieņemšanas 
ekspluatācijā dienas

SIA «Daugavpils 
ūdens»

Būvuzņēmējs

Pēc pievadu 
pieņemšanas 

ekspluatācijā un 
būvdarbu 

nodošanas-
pieņemšanas akta 

parakstīšanas

Daugavpils 
pilsētas dome

• 1.maksājums – pēc 
Domes komisijas 
lēmuma pieņemšanas

• 2.maksājums – pēc 
Tīklu pieņemšanas 
ekspluatācijā dienas



Līdzfinansējuma 
saņemšanas kārtība 
nekustāmo īpašumu 

pieslēgšanai 
Daugavpils pilsētas 

centralizētajai 
ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas sistēmai



Paldies par uzmanību!

SIA “Daugavpils ūdens”
valdes locekle J.Lapinska
15.04.2021.


