Ceļvedis namīpašniekiem, lai pieslēgtu savu īpašumu
Daugavpils pilsētas centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem

1
Iepriekšējā
konsultācija
(rekomendēta)

2
Tehnisko noteikumu
(TN) pieprasīšana

3
Tehnisko noteikumu
izstrāde un izsniegšana

4
Būvniecības ieceres
(projekta) izstrāde

5
Būvdarbu veikšanas
kārtības noteikšana

• Pēc nepieciešamības var satikties vai sazināties ar “ Daugavpils ūdens” Klientu
apkalpošanas centrs (KAC) –
“Daugavpils ūdens” speciālistiem un saņemt
654 21568; 654 24761
konsultācijas par tehniskajiem un juridiskajiem
Tehniskā nodaļa –
jautājumiem pieslēgšanai pilsētas ū/k tīkliem
654 22552

• TN iesnieguma un nepieciešamo dokumentu
iesniegšana Būvniecības Informācijas Sistēmā (BIS)
(obligāti jābūt īpašnieka/valdnieka personas un
īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti, vai tiesības
uz nomu ar apbūves tiesībām; zemes robežu plāns)

Patstāvīgi caur BIS portālu
www.bis.gov.lv
vai ar “Daugavpils ūdens”
KAC speciālistu palīdzību
– (klātienē)

• “Daugavpils ūdens” TN tiks sagatavoti 20 kalendāra dienu laikā no dokumentu iesniegšanas BIS
(TN derīguma termiņš – 1 gads)

“Daugavpils ūdens”
Tehniskie noteikumi būs
pieejami BIS portālā
www.bis.gov.lv

• Būvniecības ieceres dokumentācijas (projekta)
izstrāde un akceptēšana Daugavpils pilsētas Būvvaldē
(projekta derīguma termiņš – 5 gadi)

Sertificēto speciālistu
(projektētāju) saraksts ir
pieejams BIS portālā
www.bis.gov.lv

a) Izmantojot Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējuma programmu un darbu izpildes kārtību (saskaņā ar

a)“Daugavpils ūdens” KAC
jāiesniedz iesniegums un
akceptēts projekts

DPD Noteikumiem Nr.44 var pretendēt uz projektēšanas un
būvniecības izmaksu segšanu no 55% līdz 100% apmērā) vai

b) Patstāvīgi noslēgt līgumu ar izvēlētu būvuzņēmēju
(bez pašvaldības finanšu atbalsta)

6

6

Inženiertehnisko
tīklu izbūve

7
Līguma slēgšana

b) būvuzņēmēju saraksts
ir pieejams BIS portālā

•

• Notiek būvniecības process un tīklu nodošana
ekspluatācijā

Daugavpils pilsētas Būvvalde jāsniedz Atzinums
par būvdarbu pabeigšanu

• Līguma slēgšana par ūdensvada un/vai
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu
un objekta pieslēgšana centralizētiem ū/k tīkliem
•

“Daugavpils ūdens” KAC
jāiesniedz iesniegums
(klātienē)

SIA ”Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrs, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV 5401
klientu.nodala@daugavpils.udens.lv , tālr. 654 21568; 654 24761, www.daugavpils.udens.lv

