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PROJEKTA JAUNUMI 
МЕСЯЦА � 2014.gada novembrī tika pabeigti 2 būvniecības līgumu izpilde projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros. Pirmais uzĦēmējs, 
kurš izpildīja visus noslēgtā līguma noteikumus, ir SIA „VELVE” – 4.novembrī tika 
parakstīts akts par līguma “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1. 
sistēmā – Grīva 1”  ietvaros izbūvēto objektu pieĦemšanu ekspluatācijā. Šis līgums 
tika parakstīts 13.06.2013. un iekĜāva sevī būvniecības darbus Grīvas mikrorajonā 
ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai pēc jau gatava projekta (projektē-
tājs – SIA ”Aqua-Brambis”). Būvdarbi paveikti 28 ielu posmos, kuros kopumā no 
jauna tika izbūvēti 8,1  km ūdensvada tīklu un 6,5 km kanalizācijas tīklu, kā arī 1 
jaunā kanalizācijas sūkĦu stacija un ielu tīklu atzari līdz / no privātīpašumiem 6 km 
garumā. Rekonstruēti arī tehniski neatbilstoši esošie ūdensvada un  kanalizācijas 
cauruĜvadi (visgrūtākie darbi izpildīti galvenā kolektora rekonstrukcijai Veidenbauma 
ielā līdz 6 m dziĜumā). Inženiertīklos uzstādīta noslēdzoša armatūra, 24 hidranti, 
453 pazemes ventiĜi, 643 kanalizācijas un 59 ūdensvada akas. Līguma īstenošanas 
rezultātā centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi būs pieejami 485 
mājsaimniecībām un kanalizācijas  pakalpojumi - 433  mājsaimniecībām. 
 

� 2014.gada 14.novembrī tika parakstīts akts par ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu mikrorajonā Križu pieĦemšanu ekspluatācijā, kas kĜuva par 
līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 
Daugavpils pilsētas rajonā Križi (sistēma 6) un no „Vingri I” līdz „Vingri II” 
(ăenerāluzĦēmējs CBF SIA “Binders”). Agrāk jau tika nodots ekspluatācijā 
rekonstruētais maăistrālais ūdensgūtnes Vingri ūdensvads ar diametru 300 mm un 
5,5 km garumā (tērauda cauruĜvadi, no kuriem tas bija izbūvēts pirms 50 gadiem, 
bija nomainīti pret čuguna caurulēm ar speciālu pārklājumu, un tie kalpos vēl 80 – 
100 gadus). Otrais svarīgākais šī līguma uzdevums bija jautājuma atrisināšana ar 
drošu un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu attālā Križu mikrorajona 
iedzīvotājiem. Tika izstrādāts un īstenots projekts ciemata lokālās ūdens infrastruk-
tūras apvienošanai ar centralizētajām pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmām (tam starp Križu un Jauno Stropu mikrorajoniem izbūvēti 4,5 km ūdens-
apgādes un kanalizācijas tīklu, drošu ūdens piegādi nodrošina III pacēluma stacija 
ar dzeramā ūdens rezervuāru, un 3 jaunas kanalizācijas sūkĦu stacijas veic 
notekūdeĦu pārsūknēšanu uz pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtām). 
 

www.daugavpils.udens.lv 

�    Apritēja 125 gadi kopš pilsētas centralizētās ūdensapgādes pirmsākumiem. 
1885.gadā speciāli izveidotā akcionāru sabiedrība “Dinaburgas ūdensvada biedrība” 
saĦēma pilsētas domes pasūtījumu ūdensvada ierīkošanai Dinaburgas pilsētā 
(mūsdienu Daugavpils). SaskaĦā ar esošajiem vēsturiskajiem datiem “...UzĦēmējs 
ūdensvada ierīkošanai bija inženieris-tehnologs Mihails Altuhovs, ūdensvada būvētājs 
– inženieris-tehnologs Vladislavs Songins un ēku būvētājs – pilsētas arhitekts Vasīlijs 
Neimans. Būvdarbu vadīšana precīzā atbilstībā ar projektu notika Pilsētas galvas 
Pāvela Dubrovina personīgajā uzraudzībā.” Šie dati saglabājās pateicoties ēkas 
fundamentā ieliktajai piemiĦas vara plāksnītei, ko atrada 85 gadus vēlāk.  
     1889.gada beigās pirmās ūdens attīrīšanas stacijas un 8,5 km garu ūdensvada 
cauruĜvadu izbūve, lielākoties Gajokā un pilsētas centrā, bija pabeigta un ūdensvads 
sāka darboties. Kopš tā brīža sākās pilsētas ūdensapgādes vēsture.  
      Agrajā darbu periodā stacijas, kas pēc tam ieguva nosaukumu “Gajoka”, jauda 
nebija liela, bet ūdeni no Daugavas upes, attīrīto caur lēniem angĜu filtriem, savāca 
akmens rezervuārā un padeva pirmajiem 16 klientiem. Stacija – jubilāre pilsētnieku 
labā nostrādāja 111 gadus un tika slēgta 2000.gada 15.jūlijā, bet arī līdz šai dienai nes 
cilvēkiem labumu – kopš 2002.gada bijušajā mašīnu zālē atrodas uzĦēmuma muzejs. 
Šogad par dāsnu dāvanu pilsētai kĜuva skaista egle, iestādīta pie stacijas, kas tagad 
rotā laukumu Cietoksnī. Apsveicam svētkos pilsētniekus un uzĦēmuma darbiniekus! 
 

MĒN E Š A  N O T I K U M S  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


