
     

 
   

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBRIS 2016 

MĒNEŠA NOTIKUMS  

www.daugavpils.udens.lv 

 Jau ceturto gadu oktobra sākumā “Daugavpils ūdens” piedālījas Karjeras 
nedēļas pasākumos, ko šogād vienlaikus 25 Latvijas pilsētās un novados 
organizeja VIAA (Valsts izglitības attīstības aģentūra) sadarbība ar izglītības 
pārvaldi. 2016.gadā Karjeras nedēļas tēma bija "ES BŪŠU darba tirgū". Visā Latvijā 

notika vairāk par 4500 pasākumiem, kurus kopumā apmeklēja vairāk par 140 tūkstošiem 
bērnu un jauniešu, ļaujot iepazīt mūsdienu darba tirgu, tā noteikumus, profesijas un 
pieprasījumu. Veidojot Karjeras nēdeļas programmu Daugavpilī, tika organizēti 95 
pasakumi, no kuriem 53 gadījumos skolēni devās ārpus skolas, apmeklējot pilsētā 
esošās iestādes, organizācijas un uzņēmumus, t.sk., “Daugavpils ūdens”, kas piedāvāja 
macību ekskursijas un paraugdemonstrējumus darbavietās. Kopumā, nedēļas laikā ar 
uzņēmuma darbību iepazinās vairāk par 300 skolnieku 14 grupu sastavā, kuriem bija 
iespēja ne tikai apmeklēt mūsdienīgos ūdenssaimniecības objektus (ūdensgūtni “Ziemeļi 
un kanalizācijas attiŗīšanas iekārtas), bet arī tikties un uzdot jautājumus speciālistiem, lai 
uzzinātu izglītības prasības, profesijai nepieciešamās prasmes un pieredzi vai darba 
pienākumus (pašlaik uznēmumā strādā 76 profesiju pārstāvji). Īpašu interesi izraisīja 
iespēja kaut ko izdarīt pašiem (savākt ūdensmērītāju mezglu, veikt laboratorijas 
pētījumus utt.). Tādas tikšanās palīdz iegūt priekštatu par mūsdienu ražošanas 
organizāciju un, iespējams, kādam profesiju virpulī atrast savu mūža darbu. 

 

 2016.gada 27.oktobrī tika pieņemti Daugavpils pilsētas domes saistošie 
noteikumi Nr.41 ”Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centra-
lizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”. To pieņemšana ir saistīta ar vēlmi 

papildināt 2015.gada noteikumus, kuru piemērošanas laikā radās nepieciešamība precizēt 
un detalizēt pašvaldības palīdzības līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus 
privātīpašumu pieslēgšanai centralizētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Tagad līdz-
finansējums tiek piešķirts arī gadījumos, ja īpašnieks tikko sācis mājas būvniecību (ir 
izbūvēta vismaz dzīvojamās mājas pamati), vai  ja iesniegumu iesniedz daudzdzīvokļu 
mājas dzīvokļu īpašnieku kopībās (kopīpašniekiem jāgriežas tieši Daugavpils pilsētas 
domes īpašuma komisijā). Papildus tam, ja viena nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas 
dzīvojamās mājas un īpašnieki, pašvaldība līdzfinansē pieslēgumu līdz katrai dzīvojamai 
mājai. Dažos gadījumos ir palielināta arī maksimālo izmaksu summa (ja pieslēguma izbūve  
iespējama tikai ar dārgo caurduršanas metodes piemērošanu vai izmantojot apvalkcauruli). 
Vienlaikus ir noteikti ierobežojumi – līdzfinansējums netiek piešķirts, ja nekustamais īpa-
šums tiek izmantots vienīgi saimnieciskās darbības veikšanai (piemēram, ja mājā atrodas 
kafejnīca, veikals un nav dzīvojamās telpas). Netiek atbalstītas arī lietus notekūdeņu kana-
lizācijas būvniecība vai esošās sistēmas pārbūve. Saistošie noteikumi Nr.41 stājās spēkā 
08.11.2016., dokumenta pilns teksts ir atrodams pašvaldības portālā un uzņēmuma mājas 
lapā www.daugavpils.udens.lv, informatīvajā daļā, sadaļā “Normatīvie dokumenti” .   

  

 

Rādītāji Mērvien. Janvāris-oktobris 

2015.gads 2016.gads % 
 

Dzeramā ūdens realizācija tūkst.m3 2 936,2 2 936,3 100,0 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana tūkst.m3 3 124,3 3 249,7 104,0 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

MĒNEŠA JAUNUMI   

  2016.gadā, pirmoreiz realizējot tādu palīdzības programmu, “Daugavpils ūdens”, pašvaldības speciālisti un uzņēmēji (darbu izpil-
dei ir parakstītas Vispārīgās vienošanās ar 3 projektēšanas un 5 būvniecības firmām) paveica lielu darbu un tagad var apkopot 
pirmos datus. Uz doto brīdi saņemti 266 iesniegumi no privātmāju īpašniekiem, no kuriem 117 jau ir programmas dalībnieki (69 
gadījumos darbi pabeigti un 48 – uzsākti), vēl 14 potenciālie klienti gaida komisijas lēmumu un 46 izskata sākotnējos dokumentus 
un tāmes. Tomēr, daļa no pretendentiem pagaidām neizmantoja iespēju piedalīties programmā. Galvenie  iemesli – neatrisinātie 
juridiskie jautājumi (nepareizi noformētie īpašuma dokumenti; vairāki īpašnieki nevar vienoties par apmaksu; nav apstiprināts 
maznodrošinātās personas statuss utt.); neskatoties uz  pašvaldības līdzdalību, joprojām pārāk lielas darbu izmaksas (ja īpašums 
atrodas tālu no ielas tīkliem vai būvniecībai ir nepieciešams šķērsot asfalta ceļu, tramvaju sliedes utt.) un  darbu izpildes termiņi 
(nepieciešams līdz 6 mēnešiem). Ceram, ka jauno noteikumu pieņemšana palīdzēs uzlabot situāciju. Ir arī praktisks padoms 
topošiem klientiem – sakumā sagatavot projektu par saviem līdzekļiem un pēc tam veikt būvniecību ar pašvaldības palīdzību. 
Tādos gadījumos līdzfinansējuma apmērs būs nevis 50%, bet 55% un darbu izpildies termiņš samazināsies par 3 mēnešiem.  
 

http://viaa.gov.lv/library/files/original/KN_tema_2016.pdf

