
 

SIA “Daugavpils ūdens” klientu klātienes apmeklējumus nepieņems 

 līdz š.g. 17.maijam.  

 

No š.g. 18. maija “Daugavpils ūdens” ievērojot visas Slimību profilakses un kontroles centra 

rekomendācijas un  noteiktos piesardzības pasākumus (www.spkc.gov.lv) atsāk klientu pieņemšanu 

klātienē (izņemot kases darbību) administrācijas ēkas 1.stāvā  (ieeja caur caurlaidi) 

Klientu pieņemšana tiks veikta darba dienās no 8:00 līdz 12:00 tikai pēc iepriekšējā pieraksta, 

zvanot pa tālr. 654 21568. 

Iedzīvotājiem būs iespēja noformēt dokumentus un saņemt nepieciešamās konsultācijas tehniskos un 

juridiskos jautājumos:  

• tehnisko noteikumu iesniegšana būvniecības informācijas sistēmā (BIS); 

• līgumu par pakalpojumu sniegšanu noslēgšana/pārslēgšana; 

• nekustāmā īpašuma pieslēgšana ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, tai skaitā Daugavpils pilsētas 

domes līdzfinansējuma programmas un projekta ”Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība 

Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros;  

• decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija; 

•  iesniegumu, pieteikumu pieņemšana utt. 

!Vienlaikus “Daugavpils ūdens ” aicina klientus rūpīgi izvērtēt apmeklēšanas nepieciešamību,  būt 

atbildīgiem pret apkārtējo cilvēku veselību un neapmeklēt uzņēmumu, ja ir aizdomas par saslimšanu vai ir 

bijis kontakts ar Covid-19 slimnieku.   

 

Ārkārtas situācijas laikā iedzīvotāji tiek aicināti iespēju robežās maksimāli izmantot elektroniski pieejamos 

pakalpojumus (www.latvija.lv; www.daugavpils.lv  un www.daugavpils.udens.lv) un visus interesējošos 

jautājumus risināt attālināti, zvanot uz norādītājiem tālruņa numuriem, rakstot e-vēstules  un sūtot iesniegumus 

pa pastu  vai izmantojot pastkastīti uzņēmuma caurlaižu punktā. 

Saziņas iespējas ar SIA “Daugavpils ūdens”nodaļām un speciālistiem:  

• Pasta adrese - SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV5401;  

• Lietvedības sekretāre  - tālr. 654 44565, e-mail- kontakti@daugavpils.udens.lv 

• Klientu apkalpošanas centrs  - tālr. 654 21568, 654 24761, e-mail - klientu.nodala@daugavpils.udens.lv;  

• Realizācijas un kontroles nodaļas vadītājs – 654 07508, kramorenko@daugavpils.udens.lv; 

• Avārijas dienests– tālr.654 24251 vai m.t. 20229913, e-mail – kontakti@daugavpils.udens.lv; 

• Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas vadītājs – tālr. 65407521, jurijs.dubins@daugavpils.udens.lv; 

• Tehniskā nodaļa – tālr.654  22552, e-mail – rtd@daugavpils.udens.lv; 

•  Tehniskās nodaļas vadītājs – tālr.654 47818, e-mail – dubrova@daugavpils.udens.lv; 

• Ūdensskaitītāju verifikācijas jautājumi  - taļr. 654 23961 vai m.t. 20229962, e-mail – 

lavrinovica@daugavpils.udens.lv; 

• Ūdens kvalitātes pārbaudes laboratorija – tālt. 654 07523, e-mail- labor@daugavpils.udens.lv; 
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