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MĒNEŠA NOTIKUMS � Aprīlī pabeigta projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III 
kārta” tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrāde: izstrādātā 
dokumentu pakete saņēma LR Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības 
ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas 
pozitīvu novērtējumu. Apstiprinātā TEP esamība ir obligāts nosacījums 
nākamajam solim – pieteikuma iesniegšanai projekta līdzfinansējumam no 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem. Šāda iespēja pastāv: Daugavpils 
ir iekļauta pilsētu sarakstā, kuras, ievērojot visus noteikumus, var pretendēt uz 
līdzekļu iedalīšanu projektu īstenošanai savas ūdenssaimniecības pilnveidošanai. 
Mūsu pilsētai un uzņēmumam “Daugavpils ūdens”, kas veiksmīgi realizēja jau 2 
investīciju projektus un modernizēja ūdenssaimniecības pamatobjektus, šajā 
posmā visaktuālākais ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana lielākam iedzīvotāju 
skaitam. Atrisināt doto uzdevumu plānots jauna projekta ietvaros. 
 

� 28.aprīlī ar SIA “Daugavpils ūdens” dalībnieku sapulces lēmumu (visu  
kapitāla daļu turētājs – Daugavpils pilsētas dome) apstiprināts uzņēmuma finanšu pārskats par 2010.gadu, 
saskaņā ar kuru, sabiedrībai ir labi finanšu rādītāji un pēc gada rezultātiem tas guva peļņu 146 238 Ls apmērā. Ar 
šo pašu lēmumu noteikts, ka peļņa tiks virzīta iepriekšējo periodu zaudējumu dzēšanai. Sapulcē piedalījās neatkarīgā 
auditora “Ernst & Young Baltic” pilnvarotais pārstāvis, kurš veica auditu pēc starptautiskiem standartiem, iesniedza 
atzinumu par finanšu atskaitē iekļautās informācijas ticamību un atzīmēja grāmatvedības uzskaites augsto           
līmeni uzņēmumā.  

MĒNEŠA JAUNUMI 

� 2011.gada 30.aprīlī SIA “Daugavpils ūdens” darbinieki piedalījās Lielajā 
Talkā. Šogad grandiozs apkārtējās vides uzkopšanas pasākums notika vienlaicīgi 
visā Latvijā – sakopšanas un labiekārtošanas veikšanai oficiāli reģistrētas 1337 
vietas un Lielās Talkas dalībnieku skaits sastādīja ap 190 tūkst. cilvēku. SIA 
“Daugavpils ūdens” pārstāvjiem par pūļu pielikšanas vietu kļuva atkritumu 
savākšana Gajoka rajona aizsargdambī. Lielās Talkas dalībniekus priecēja 
saulains laiks un sasniegtais rezultāts - daudzie savākto atkritumu maisi un 
sakoptā pieguļošā teritorija. 
 

     TEP (dokumentāli noformēti pētījumu un aprēķinu rezultāti, kuri pamato lietderību un projekta īstenošanas 
iespējas) izstrādi veica ”Firma L4” ar aktīvu “Daugavpils ūdens” speciālistu dalību. Daugavpils ūdenssaimniecības 
attīstības III kārtas programma ļaus līdz 2015.gadam nodrošināt visiem teritorijas iedzīvotājiem, kur tiks īstenots 
projekts, iespēju izmantot kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Tam ir nepieciešams veikt veselu 
pasākumu kompleksu: paredzēta maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas kolektoru, esošo kanalizācijas dīķeru 
rekonstrukcija zem Daugavas un Lauceses upēm, mikrorajona Križi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
savienošana ar centralizētām pilsētas sistēmām, ūdensvada tīklu nomaiņa Gubiščes ezera rajonā, un, laikam, 
potenciālu klientu pats gaidāmais moments – 33 km garu jaunu ūdensvada un 36 km garu jaunu kanalizācijas tīklu 
izbūve tādos mikrorajonos, kā Grīva, Niderkūni, Jaunie Stropi, Ruģeļi, Jaunbūve, Jaunā Forštadte (notekūdeņu 
pārsūknēšanai no jauniem patērētājiem ir nepieciešams papildus izbūvēt 10 km garu spiediena kanalizāciju un 16 
kanalizācijas sūkņu stacijas). Šo pasākumu īstenošanai būs arī ekonomisks efekts – uzlabosies cilvēku dzīves 
apstākļi, tiks izveidoti nosacījumi teritoriju attīstībai, samazināsies ūdens zudumi, notekūdeņu infiltrācija augsnē un 
virszemes ūdenstilpnēs, tiks atrisināta kanalizācijas sistēmas applūšanas problēma  stipru lietusgāžu laikā. 

 
  TEP finanšu daļā ir noteiktas projekta izmaksas un finansēšanas shēma – no tā īstenošanai nepieciešamiem 

12,3 milj. Ls no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem plānots piesaistīt 10,3 milj. Ls, pašvaldības 
līdzfinansējums sastādīs 555 tūkst. Ls, pārējos līdzekļus ieguldīs “Daugavpils ūdens” (gandrīz 83 tūkst. Ls no 
uzņēmuma budžeta, kā arī tiks paņemts kredīts 1,37 milj. Ls apmērā). Visi projekta tālākai virzīšanai nepieciešamie 
pašvaldības lēmumi ir pieņemti. Šobrīd notiek oficiālā pieteikuma sagatavošanas pabeigšana, kuru līdz 23.maijam ir 
nepieciešams iesniegt LR Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības ministrijā novērtēšanai un galīgā lēmuma 
pieņemšanai par projekta īstenošanu.    
 

www.daugavpils.udens.lv 


