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Augustā uzsākti būvdarbi līguma “Maăistrālo kanalizācijas sistēmas
kolektoru rekonstrukcija” ietvaros, kas ir daĜa no Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība
Daugavpilī, III kārta”. Projektā paredzēts veikt 4 galveno kanalizācijas kolektoru
daĜēju rekonstrukciju, ar kopējo garumu aptuveni 2 km (Balvu, Kandavas, Rīgas
un Alejas ielās). Šie objekti ir svarīgi un vienlaikus arī pilsētas centra
kanalizācijas sistēmas problemātiskie iecirkĦi – tie saĦem nozīmīgu notekūdeĦu
apjomu, ieskaitot arī lietus notekūdeĦus, un ne vienmēr spēj tikt galā ar
noslogojumu. Galvenie iemesli – nepietiekama caurlaides spēja un betona, kā
arī, citviet ėieăeĜu, kolektoru nolietošanās. Kā sekas tam – liels pilsētas centrālo
ielu applūšanas risks, it īpaši stipra lietus periodā, nav izslēgta arī konstrukciju
struktūras bojāšanās un neattīrītu notekūdeĦu nonākšana augsnē, ko ir
nepieciešams novērst.
Pirms būvniecības darbu uzsākšanas, „RBSSKALS Būvvadība” speciālisti, kuri
veic minētā līguma izpildi, veica visu iecirkĦu detalizētu apsekošanu, izstrādāja
tehnisko projektu un uz tā bāzes uzsāka būvniecību. Lai nodrošinātu notekūdeĦu
novadīšanas nepārtrauktību būvniecības periodā, viss darbu apjoms ir sadalīts 7
daĜās un tiek veikts etapos. Īpaša uzmanība tiek pievērsta kolektoram Alejas ielā,
kurš tiks nomainīts visā garumā (no 18.Novembra ielas līdz Kandavas ielai), ar
uzkrāšanas rezervuāra būvniecību parka rajonā un tā diametra palielināšanu
apjomā līdz 900 m³. Tas nodrošinās ūdens novadīšanas sistēmas normālu
funkcionēšanu šajā pilsētas centra problemātiskajā daĜā (kas apstiprinājās
lietusgāžu laikā, 9.augustā).
Bet, lai izvairītos no izrakumiem un neērtībām, kas ar tiem saistītas
iedzīvotājiem vēsturiskajā pilsētas daĜā, novecojušā kolektora daĜas nomaiĦa
Rīgas ielā (390 m) tika veikta ar beztranšejas metodi. Šim nolūkam tika izvēlēta
odorēšanas metode, kuras pamata elements ir mīksta “zeėe” no speciāliem
materiāliem, kuru ievieto vecajā cauruĜvadā. Augstas temperatūras ietekmē tā
sacietē un pārvēršas polimēra caurulē, tā atjaunojot sistēmas hermētiskumu, pie
tam visīsākajos termiĦos.



29.augustā VRAA (Valsts reăionālā attīstības aăentūra) auditori
pārbaudīja projekta PRESTO izpildes rezultātus (projekts Baltijas jūras
eitrofikācijas samazināšanai šodien). Šīs institūcijas kompetencē ietilpst ES
struktūrfondu līdzekĜu mērėtiecīgas apguves kontrole (daĜēji arī reăionālās
attīstības Eiropas fonda, kura līdzekĜi tika piesaistīti projekta PRESTO realizācijai,
lai samazinātu Baltijas jūras piesārĦojumu ar notekūdeĦu attīrīšanas tehnoloăiju
pilnveidošanas palīdzību). Audita laikā tika pārbaudīti dokumentu aprite, kā arī
aprīkojums, kas iegūts projekta ietvaros. Pārbaudes rezultāts novērtēts kā
pozitīvs – projekta mērėi ir sasniegti un visi pasākumi tika veikti piešėirtā budžeta
ietvaros, atbilstoši apstiprinātajiem plāniem un izvirzītajām prasībām.
Ja šajā projektā jānovērtē SIA “Daugavpils ūdens” dalības labumi, tad tie ir
šādi: izstrādāts skiču projekts un nolikums būvniecības konkursam notekūdeĦu
dūĦu kompostēšanas un
pārstrādes iekārtu izveidei; aktualizēts projekta
“Ūdenssaimnie-cības attīstība Daugavpilī, III kārta” tehniski – ekonomiskais
pamatojums, attiecībā ar dūĦu kompostēšanu; iegādātas laboratorijas aprīkojuma
5 vienības, lai kontrolētu notekūdeĦus un notekūdeĦu dūĦu līmeĦdevēji, lai
noteiktu dūĦu līmeni attīrīšanas iekārtu nostādinātājos; iepirkta speciāla literatūra.
Un, protams, galvenais ieguvums – tā ir personāla kompetences līmeĦa
paaugstināšanās. UzĦēmuma speciālisti iepazinās ar labāko pasaules pieredzi
notekūdeĦu attīrīšanas jautājumos, apmeklējot labākos Eiropas uzĦēmumus un
izstādes, kā arī piedaloties organizētā apmācību ciklā.
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