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     2020.gada aprīlī turpinājās būvniecības darbi projekta “Energoefektivitā-
tes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības 
ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” Nr.5.3.1.0/18/I/001 ietvaros. 
    Būvniecības darbi tika uzsākti martā ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas 
sadzīves ēkā, kurā atrodas SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrs. 
Šajos apstākļos tiks veikti visi iespējamie pasākumi, lai nodrošinātu klientu 
apkalpošanas kvalitāti un netraucētu speciālistu saziņas procesu. 
      Uz doto brīdi būvuzņēmējs SIA “LAGRON” paveica logu nomaiņu, izpildīja 
lielāko darbu daļu apkures iekārtu uzstādīšanā un jumta atjaunošanā, uzsāka 
ēkas ārsienu siltināšanas darbus, kā arī ventilācijas sistēmu ierīkošanu. Vienlaikus 
notiek materiālu un aprīkojuma piegāde pārējiem paredzētiem darbiem (durvju un 
apgaismojuma lampu nomaiņa, ugunsdzēšanas sensoru uzstādīšana utt.). 
Būvuzraudzību nodrošina SIA „Firma L4” speciālisti, autoruzraudzību – SIA “REM 
PRO” speciālisti. Plānotais darbu izpildes termiņš sadzīves ēkā – 2020.gada 
jūnijs. 
   Saskaņā ar būvniecības līguma nosacījumiem 2020.gada maijā līdzvērtīgus 
būvniecības darbus plānots uzsākt SIA “Daugavpils ūdens” administrācijas ēkā.  
   Būvniecības darbu Sadzīvēs ēkā un Administrācijas ēkā kopēja cena sastāda 
1 059 282.07 EUR. 
 

   Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības 
kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” tiek realizēts ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, kas sastāda 81,22% no 
attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 887 520,86 EUR. 
     Projekta mērķis – sekmēt kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils ūdens” 2 ēku 
(administrācijas ēkas un ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas sadzīves ēkas) 
energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu. 
 

 

Rādītāji Mērvien. Janvāris - aprīlis 

2019.gads 2020.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 1173,2 1141,6 97,3 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 1239,4 1239,7 100,0 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

Š.g.martā tika saņemti visi projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” būvniecības daļas izpildei nepieciešamie 
dokumenti un 2020.gada aprīlī būvuzņēmējs SIA “LAGRON” uzsāka 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Judovkas rajona 6 ielās 
(inženiertehnisko uzraudzību nodrošina SIA „Geo Consultants”, autoruzraudzību – 
SIA “EKOLAT”). Būvdarbu veikšanas laikā daudzviet ir paredzēti ierobežojumi 
gājējiem un izmaiņas transporta (t.sk. autobusu) kustības organizācijā, par kuriem 
iedzīvotāji un autobraucēji savlaicīgi tiks informēti SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā 
– www.daugavpils.udens.lv. Papildus tam, aprīļa vidū pie Nometņu un Patversmes 
ielu krustojuma(Gajoks) tika uzsākti kanalizācijas un ūdensvada dīķeru izbūves darbi.   
Dīķeri (cauruļvadi zem upes) savienos jaunizbūvētus ūdensvada un kanalizācijas 
tīklus Judovkas rajonā ar jau esošām pilsētas ūdensvada un kanalizācijas sistēmām. 
(ir paredzēta 2 kanalizācijas dīķeru un 2 ūdensvada dīķeru būvniecība).  
Projekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Dau-
gavpilī” tiek realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (1 775 
050,00 EUR jeb 68,16% no attiecināmajiem izdevumiem) ar mērķi attīstīt “Daugavpils 
ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to 
pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. 
samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikācijas riskus. 

 

Projekta mērķis – attīstīt SIA “Daugavpils ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi 

Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto 

piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikācijas riskus.  
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