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2018.gada 19.februārī tika izsludināts atklāts konkurss “Būvdarbu veikšana ES
Kohēzijas fonda projekta “Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas
rajonā, Daugavpilī” ietvaros. Kārtējais, jau ceturtais Eiropas projekts turpinās mērķtiecīgu Daugavpils ūdenssaimniecības attīstību, lai nodrošinātu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabotu to pieejamību un nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi pilsētas iedzīvotājiem – tagad Judovkas mikrorajonā. Lai paātrinātu projekta būvniecības daļas uzsākšanu, pagājušajā gadā tika veikti sagatavošanas darbi -izstrādāti un
akceptēti būvprojekti (projektētājs – SIA “Ekolat”), kā arī saskaņā ar likumdošanas prasībām tika veikta būvprojekta daļas ekspertīze (izpildītājs - SIA “LaKalme”). Pēc speciālistu
aprēķiniem, lai pievienotu Judovkas mikrorajonu pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmām, šeit ir nepieciešams izbūvēt kanalizācijas un ūdensapgādes ielu tīklus un
dīķerus zem Daugavas upes, sadzīves notekūdeņu spiediena kanalizāciju un kanalizācijas sūkņu stacijas, ierīkot akas, pieslēgšanas kameras, noslēgarmatūru utt. Kopumā
plānots izbūvēt kanalizācijas ārējos inženiertīklus 9.4 km garumā un ūdensapgādes
ārējos inženiertīklus 10.4 km garumā. Paplašināto sistēmu darbības nodrošināšanai tiks
jaunizbūvēti trīs un pārbūvēta viena kanalizācijas sūkņu stacija. Paredzamā būvdarbu
cena ir 4 209 370,00 euro, kura ir indikatīva un var izmainīties pēc piedāvājumu atvēršanas. Lēmumu par konkursa uzvarētāju pieņems speciāli izveidota iepirkuma komisija
(konkurss notiek Daugavpils pilsētas domes Centralizētās iepirkuma nodaļas vadībā
“Daugavpils ūdens” vajadzībām). Ar konkursa nolikumu, gaitu un rezultātiem var iepazīties Daugavpils pilsētas domes un “Daugavpils ūdens” mājaslapās. Projektu tiek paredzēts finansēt, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (1 775 050,00 EUR apmērā).
Pārējo izmaksu segšanai “Daugavpils ūdens” plāno piesaistīt ilgtermiņa aizņēmumu.
Projekta īstenošanas sākums tiek paredzēts šī gada 2. ceturksnī (jau saņemts pozitīvs
atzinums no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras), savukārt kopējais projekta
realizācijas termiņš, ieskaitot pieslēgumu izveidi, ir noteikts, sākot no 2018.gada 1.jūnija
līdz 2023.gada 30.septembrim. Plānots, ka līdz šim datumam ar projekta palīdzību
pilsētas kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem tiks pieslēgti papildus 1076 iedzīvotāji.



1.februārī Daugavpilī, uzņēmumā SIA ,,Daugavpils ūdens” notika Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) valdes izbraukuma sēde.
Pašlaik Asociācijā ir 30 uzņēmumi un tā ir viena no pirmajām profesionālajām Asociācijām
Latvijā (www.lwwwwa.lv). LŪKA tika dibināta 1990.gada 24.maijā. Tobrīd valstī valdīja
apjukums, dažādu apstākļu dēļ tika likvidētas visas valstiskās struktūras, kuras bija atbildīgas par ūdenssaimniecības darbību. Nozare faktiski strādāja pēc inerces un izmantojot
iekšējo resursu rezerves. Tieši šī iemesla dēļ Asociācijas dibināšana bija tik ļoti nepieciešama. Asociāciju dibināja pēc brīvprātības principa, apvienojoties 13 ūdenssaimniecības
uzņēmumiem no Aizkraukles, Cēsīm, Daugavpils, Valmieras, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrma-las,
Kuldīgas, Liepājas, Līvāniem, Talsiem, Ventspils, kā arī no Rīgas rajona. Tās galvenais
mērķis – kvalitatīvu un drošu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nepārtraukta
piegāde, kas atbilstu Latvijas un Eiropas Savienības aktu normatīvajām prasībām.
Izbraukuma sēdes agrāk netika izmantotas, bet tagad ir ļoti noderīgas un kļūst par ierasto
praksi, jo tieši uz vietas var detalizēti apspriest nozares, reģiona un konkrētas pilsētas
problēmas, definēt to risinājuma ceļus, izstrādāt izvirzīto mērķu sasniegšanas politiku.
Daugavpils šajā ziņā ir ievērojama ar savu plašo ūdens saimniecību un kvalitatīvajiem
pakalpojumiem, tomēr ir arī neatrisināti jautājumi (piemēram, notekūdeņu dūņu pārstrāde un
utilizācija). Tikšanas gaitā dalībnieki apsprieda tehniskos jautājumus, kas skar ūdens piegādi
patērētājiem. Notika pieredzes apmaiņa jautājumos par saskarsmi un komunikāciju ar klientiem un viņu motivēšanu pieslēgties centrālajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem. Viesi apskatīja uzņēmuma muzeju, iepazinās ar laboratorijas, tehniskās nodaļas un realizācijas un kontroles nodaļas darbību un apmeklēja udensgūtni “Ziemeļi”. Tika aprunāta arī šī gada LŪKA
spartakiādes rīkošana – plānots, ka tās organizācija tiks uzticēta SIA “Daugavpils ūdens”.
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%

Dzeramā ūdens realizācija

tūkst.m3

593,5

579,8

97,7

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana

tūkst.m3

632,5

643,0

101,7

www.daugavpils.udens.lv

