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�  Ar labvēlīgo laika apstākĜu iestāšanos tika atjaunoti būvdarbi Eiropas 
Savienības projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” 
ietvaros. Tehnoloăiskais pārtraukums tika saistīts ar zemes sasalšanu, vēlāk ar 
dažu posmu applūšanu ar palu ūdeĦiem, kur tika paredzēta pagājušajā gadā 
uzsākto aptuveni 90 km garu ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un 
paplašināšanas būvdarbu veikšana 7 pilsētas mikrorajonos. Pēc piebraucamo 
ceĜu stāvokĜa uzlabošanas un atĜauju saĦemšanas tika turpināti būvdarbi un 
tagad tie ir īstenojami atbilstoši apstiprinātam grafikam. Jo vairāk, dažos objektos 
jau ir paveikti ieplānotie pamatdarbi (veikti būvdarbi, veikta teritorijas 
labiekārtošana, saĦemti atbilstoši institūciju atzinumi par objekta gatavību 
ekspluatācijai, sagatavota izpilddokumentācija utt.) un uzĦēmēji uzsāk šādu 
posmu pakāpenisku nodošanu ekspluatācijā. 
   
     Tā, SIA “RBSSKALS būvvadība” speciālisti 10.martā nodeva ekspluatācijā 
izbūvēto kanalizācijas tīklu posmu Stropu mikrorajonā. Tas Ĝaus 20 potenciāliem 
klientiem Mēness ielā pievienot savas mājsaimniecības centralizētai kanalizācijas 
sistēmai jau tagad, negaidot oficiālu visa līguma pabeigšanas datumu šī gada 
rudenī. Nākamie objekti, kurus uzĦēmēji ir gatavi uzrādīt būvniecības komisijai un 
pēc tam nodot ekspluatācijā “Daugavpils ūdens” speciālistiem, ir jauna 
ūdensvada sistēma Niderkūnu mikrorajonā (ăenerāluzĦēmējs – SIA “YIT 
Celtniecība”) un rekonstruētais maăistrālais ūdensgūtnes Vingri ūdensvads 
(ăenerāluzĦēmējs – CBF SIA “Binders”). 
 
    Kopumā situācija projekta būvniecības daĜas izpildē ir sekojoša: 5 būvniecības 
līgumi tiks pabeigti jau šogad, vēl 2 līgumu ietvaros uzĦēmēji veic tehnisko 
projektu izstrādi un vasarā gatavojas uzsākt būvdarbu veikšanu. Plānots, ka drīz 
viĦiem pievienosies  2 palikušo daĜu izpildītāji un projekts tiks pabeigts laikā – līdz 
01.06.2015. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

� Šogad 22.marta priekšvakarā, kas ekoloăiskajā kalendārā ir atzīmēts 
kā Pasaules ūdens diena un Baltijas jūras diena, “Daugavpils ūdens” 
organizēja virkni pasākumu skolēniem. Tā, jaunajiem bērnu žurnāla „Privetik” 
lasītājiem tika pastāstīta pasaka par brīnumiem, ko veic burvis – ūdens, kā arī 
tika dots neparasts uzdevums: izdomāt mīklu par ūdeni un jebkuru tā stāvokli – 
šėidro, cieto, gāzveida. Ciktāl no skolas mācību kursa mēs atceramies, ka 
ūdens ir spējīgs šādām neticamām pārvērtībām, žurnāla redakcijai iesūtītas 
vēstules saturēja oriăinālas mīklas par rasu, miglu, lietu, sniegu, ūdenskritumu, 
ledus iešanu, upēm, jūrām un pat par varavīksni, kuru mēs varam apbrīnot, 
pateicoties brīnišėīgai ūdens un gaismas mijiedarbībai. Kā jau jebkurā bērnu 
konkursā ir grūti noteikt vienu uzvarētāju, tāpēc balvas – izglītojošas grāmatas 
par ūdeni, “Daugavpils ūdens” zīmes un pildspalvas kopā ar konkursa 
uzvarētāja apliecību ieguva pieci talantīgi un aktīvi lasītāji no Rīgas novada, 
Daugavpils, Krāslavas un Ludzas. 
       Savukārt pilsētas “Pārdaugavas” bibliotēkā notika tikšanās ar vecāku klašu 
lasītājiem, kuri pēta Baltijas jūras problēmas. Šajā ziĦā jauno ekologu interesi 
izraisīja “Daugavpils ūdens” dalība projektā PRESTO (projekts Baltijas jūras 
eitrofikācijas samazināšanai šodien). Projekts tiek īstenots pēc programmas 
“Baltijas jūras reăions 2007. – 2013.” un ir virzīts uz biogēnu (slāpekĜa un 
fosfora) skaita samazināšanu, kas nonāk Baltikā ar komunālajiem 
notekūdeĦiem. Ciktāl tikšanās notika Ūdens dienas ietvaros, klātesošajiem tika 
organizēts dzeramā ūdens konkurss – degustācija, kurā ūdens no pilsētas 
ūdensgūtnēm veiksmīgi izturēja konkurenci ar veikalos pārdoto ūdeni pudelēs.  
 


