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Ar labvēlīgo laika apstākļu iestāšanos tika atjaunoti darbi ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecībā, kuri tiek īstenoti uzņēmuma un pilsētas ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstības programmu ietvaros. Tā, šogad Daugavpilī turpinās pērn
uzsākta un diviem gadiem paredzēta pašvaldības palīdzības programma nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, kas ir ļoti
pieprasīta privātmāju īpašnieku vidū. Atbilstoši pieņemtiem Saistošajiem noteikumiem, šiem
mērķiem pašlaik var saņemt atbalstu no 50% līdz pat 100% apmērā (tam pilsētas budžetā ir
atvēlēti 300 tūkst. EUR). Jau pirmajā gadā tika saņemti 275 iesniegumi no iedzīvotājiem,
šogad pilsētnieku interese arī ir diezgan liela un no šī gada sākuma jau pieņemti 20
iesniegumi. Uzreiz ar šīs būvsezonas sākumu tika turpināti darbi objektos un uz doto brīdi ir
parakstīti līgumi par pakalpojumu sniegšanu ar 92 jauniem klientiem, vēl 38 gadījumos jau
notiek būvniecība un 6 atrodas projektēšanas stadijā. Analizējot pirmās tādas programmas
īstenošanas pieredzi, kā arī ņemot vērā iesniedzēju novēlējumus, tika veikti pasākumi, lai
vienkāršotu un paātrinātu nepieciešamas procedūras un paplašinātu dalībnieku skaitu (tika
koordinēta un kontrolēta dokumentu virzības, lēmumu pieņemšanas, konkursu
organizēšanas un darbu izpildīšanas kartība, iedalīti papildlīdzekļi īpaši sarežģīto projektu
realizācijai, atrisināti kopīpašuma jautājumi utt.). Īpaši tika izskatīti gadījumi, kad reģistrēti
pieteikumi netika izpildīti. Tam ir divi galvenie iemesli – kad nav aprisināti vai mainās īpašuma piederības juridiskie jautājumi un kad iesniedzēji paši atsakās no dalības programmā
finansiālo jautājumu dēļ. Dažreiz ir neapmierinātība ar darbu izpildes termiņiem. Šeit jāsaprot, ka jebkurš objekts jābūvē pēc vienādiem būvniecības noteikumiem un ir nepieciešams
laiks konkursu organizēšanai, projekta izstrādei, būvdarbu izpildei, izpilddokumentācijas
noformēšanai. Citreiz kopumā viss process var prasīt no 4 līdz 6 mēnešiem un būtu labāk, lai
klienti pie mums nāktu ar jau gataviem projektiem, kas nozīmīgi paātrinās būvniecību.

Vienlaikus, pilsēta un uzņēmums strādā pie maģistrālo tīklu paplašināšanas vietās, kur jaunos tīklus neizdevās izbūvēt ar ES
fondu līdzfinansējumu, lai vairākiem pilsētas iedzīvotājiem, īpaši privātmāju mikrorajonos, būtu iespēja pieslēgties centralizētiem
tīkliem un saņemtu pieejejamus augstas kvalitātes ūdenssaimniecības pakalpojumus. Pērn par “Daugavpils ūdens” līdzekļiem tika
izbūvēti 3 tīklu posmi 880 m kopgarumā. Šogad Daugavpils pilsētas dome pieņēma lēmumu ieguldīt “Daugavpils ūdens” pamatkapitālā 300 tūkst. EUR, kuri tiks novirzīti jaunu maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecībai. Tas dos iespēju izbūvēt
vairāk, nekā 2 km maģistrālo tīklu vēl 17 posmos, piedāvājot iespēju kļūt par “Daugavpils ūdens” klientiem ap 100 mājsaimniecībām. Jau šī gada aprīlī saskaņā ar apstiprināto darbu plānu tika uzsākti darbi Grīvas mikrorajonā Ziedu un Oškalna ielās. Lai
pēc iespējas ātrāk paveiktu būvniecību un nodrošinātu pieslēgšanas iespējas iedzīvotājiem, darbi daļēji tiek veikti “Daugavpils
ūdens” speciālistu spēkiem, paredzēti arī projektēšanas un būvniecības firmu piesaistīšana pēc izsludināto konkursu rezultātiem.



2017.gada 22.aprīlī “Daugavpils ūdens” darbinieki apvienojās saliedētā komandā
un piedalījās Lielajā Talkā - Latvijas iedzīvotāju kopīgā darbā apkārtējās vides
sakārtošanai. Lai īstenotu Lielās Talkas 2017 devīzi – “Latvijai būt zaļai!”, šogad talkošanā,
neskatoties uz nelabvēlīgiem laika apstakļiem, piedalījas vismaz 200 000 cilvēku, kas ir jauns
aktivitātes rekords. Kopumā tika sakoptas gandrīz 2000 vietas Latvijā, ko kurām tika
izvestas vairāk nekā 2099 tonnas atkritumu. Mūsu kolektīva īpaša uzmanība jau vēsturiski
tika pievērsta teritorijas sakārtošanai gar Daugavas upi blakus uzņēmuma teritorijai Gajokas
mikrorajonā. Talkas dalībnieki bija pozitīvi uzlādēti, bet arī nedaudz satraukti par realitāti – šī
apbrīnojami skaista vieta, kas ir domāta promenādei, katru pavasari diemžēl izskatās ļoti
piesāpņota. Vēl skumjāk, ka galvenais piesārņojuma avots ir tie mūsu pilsētas iedzīvotāju
pārstāvji, kuri pēc savas atpūtas atstāj daudz atkritumu un pavisam nedomā par pārējo
pilsētnieku ērtību vai vides aizsardzību. Šī fakta pierādījums - 138 atkritumu maisi, kuri tika
savākti tikai nelielā posmā! Kopā ar lielo pudeļu skaitu, atradām mašīnu riepas, buferu,
salauzīto sadzīves tehniku, vecos apģērbus un apavus – visām šīm lietām jābūt izgāztuvē,
nevis upes krastā. Ceram, ka bērni, kuri daudzviet kopā ar vecākiem arī piedalījās talkošanā,
izdarīs pareizos secinājumus un jau tuvākajā laikā situācija gan Daugavpilī, gan visā Latvijā
mainīsies uz labo pusi. Paldies visiem talkas dalībniekiem!

MŪSU REZULTĀTI
Rādītāji

Mērvien.

Janvāris - aprīlis
2016.gads

2017.gads

%

Dzeramā ūdens realizācija

tūkst.m3

1 214,9

1 173,4

96.6

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana

tūkst.m3

1 282,4

1 283,5

100.1

www.daugavpils.udens.lv

