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19.augustā starp LR Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
ministriju, Daugavpils pilsētas domi un SIA “Daugavpils ūdens” tika
noslēgts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III
kārta” īstenošanu. Šis notikums vienlaikus kĜuva par noslēguma posmu vairāk
nekā divu gadu ilgam “Daugavpils ūdens” speciālistu darbam projekta
sagatavošanā (šajā laika posmā tika izstrādāts projekta tehniski ekonomiskais
pamatojums, veikti nepieciešamie saskaĦojumi un saĦemts lēmums par
projekta līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda līdzekĜiem) un sākuma punktu
jaunam projektam. Iepriekšējo divu kārtu īstenošana Ĝāva izpildīt ES prasības
dzeramā ūdens un notekūdeĦu attīrīšanas kvalitātes jomā un 3.kārtas pamata
uzdevums ir nodrošināt tīklu attīstību pakalpojumu sniegšanai lielākam
iedzīvotāju skaitam.
Tam ir plānota vesela pasākumu kompleksa izpilde: veikt maăistrālo
ūdensvada tīklu un kanalizācijas kolektoru rekonstrukciju, rekonstruēt
kanalizācijas dīėerus zem Daugavas un Lauceses upēm, nomainīt ūdensvada
tīklus Gubiščes ezera rajonā, un, droši vien, pats svarīgākais – izbūvēt jaunus
33 km garus ūdensvada un 36 km kanalizācijas tīklus, galvenokārt, Grīvas,
Nīderkūnu, Jauno Stropu, RugeĜu, Jaunbūves un Jaunās Forštadtes
mikrorajonos. Centralizētiem tīkliem plānots pievienot ūdensvada un
kanalizācijas sistēmu Križu mikrorajonā un izbūvēt 16 kanalizācijas sūkĦu
stacijas. Tas Ĝaus nodrošināt “Daugavpils ūdens” pakalpojumu pieejamību, tiks
radīti apstākĜi teritorijas attīstībai, samazināsies ūdens zudumi, notekūdeĦu
infiltrācija augsnē un virszemes ūdens tilpnēs, tiks atrisināta kanalizācijas
sistēmas applūšanas problēma stipru lietusgāžu laikā.
Kopējās projekta izmaksas (ar PVN) sastādīs 15 054 678 Ls (no tiem 10
331 508 Ls tiks saĦemti no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda). Projekta
finansēšanā piedalās arī Daugavpils pilsētas dome un SIA “Daugavpils ūdens”.
Jau tuvākajā laikā tiks organizēti atklāti konkursi un tiks noteikti līgumu
izpildītāji projektēšanai, būvniecībai un inženiertehniskās būvuzraudzības
veikšanai. Projekta 3.kārtas būvniecības daĜas uzsākšana visdrīzāk notiks
nākamgad. Kopumā projekta īstenošanai līgumā noteikti 4 gadi – apgūt
iedalītos līdzekĜus un izpildīt visus ieplānotos darbus ir nepieciešams līdz
2015.gada 1.jūnijam.

 19.augustā

“Daugavpils ūdens” apmeklēja “Rīgas ūdens” vadošie
speciālisti. Pārstāvju delegācijas sastāvā bija “Rīgas ūdens” Valdes priekšsēdētāja D.KalniĦa un 3 Valdes locekĜi (V.Aibalts, N.Zvaunis un O.Gulāns).
“Rīgas ūdens” ir lielākais nozares uzĦēmums, kuram pienākas vairāk par 60 %
no kopējā sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu apjoma Latvijā
(padotais ūdens un novadītā kanalizācija sastāda līdz 300 tūkst. m3 diennaktī,
ūdensvada tīklu garums – 1380 km, kanalizācijas tīklu – vairāk par 1100 km).
Tikšanās tika organizēta pēc Rīgas kolēău iniciatīvas un tai bija praktiskais
raksturs – viesus interesēja tehnisko dienestu darbs un atsauksmes par abonentu un dispečeru programmu izmantošanu “Daugavpils ūdens”. Jau vairāk par 3
gadiem mūsu speciālisti savā darbā izmanto elektroniskās kartes un
ăeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĂIS) iespējas, bet pagājušajā gadā tika
ievesta jauna dispečeru programma, kura apvienoja ĂIS un abonentu programmas datu bāzes. Tas dod iespēju operatīvi ievadīt un saĦemt visu informāciju par
tīkliem, nepieciešamu operatīvai reaăēšanai, klientu informēšanai, remonta darbu
veikšanai, situāciju analīzei, plānu un pārskatu sastādīšanai.
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