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MĒNEŠA JAUNUMI 

 

▪ Š.g. jūlijā-augustā tika paveikti būvniecības darbi pilsētas ūdensvada 
ierīkošanai Birķeneļu ielā 2 un 3, Nīderkūnos un sākot ar 2020.gada 
27.augustu divu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji var lietot tīru un 
kvalitatīvu ūdeni no Daugavpils pilsētas ūdensvada. Abu šo māju iedzīvotāji 
jau ilgāku laiku sūdzējās par slikto ūdens kvalitāti, kuru viņi vēsturiski saņēma 
no juridiskai personai piederošā urbuma. Pilsētas ūdensvada ierīkošana 
Nīderkūnos 2015.gadā, ES līdzfinansētā projekta ietvaros, diemžēl neatrisināja 
iedzīvotāju problēmu, jo mājas atrodas tālu no maģistrālā ūdensvada tīkliem un 
pieslēgumu izveidošanai jāveic caurduršana zem vairākām dzelzceļa sliedēm 
(tā ir tehniski ļoti sarežģīta un diezgan dārga metode). Papildus tam, jāatrisina 
specifiskie juridiskie jautājumi, saistīti ar ūdensvada būvniecību Latvijas 
dzelzceļam piederošajā īpašumā. Tikai kopīgām pūlēm izdevās rast problēmas 
risinājumu: “Daugavpils ūdens” pašu spēkiem izstrādāja būvprojektu, kura 
realizācijai šogad tika  piešķirts  Daugavpils pilsētas domes finansiālais atbalsts 
45 tūkst. euro apmērā un noslēgts līgums ar VAS “Latvijas dzelzceļš” par 
zemes lietošanas tiesību aprobežojumu. 
 

   Pēc visu organizatorisko jautājumu pabeigšanas, īsākajā laikā tika paveikta 
iepirkuma procedūra, noslēgts līgums ar uzvarētāju - SIA “AVITON” kā  
Izpildītāju, kas arī uzsāka darbus objektā un kuri pašlaik notiek pilnā sparā. 
Saskaņā ar projektu tiks ierīkoti ūdensvada tīkli 320 m garumā  un 180 m 
apvalkcaurules. Plānots, ka jau šoruden  Birķeneļu ielas aptuveni 70 iedzīvotāji, 
kuriem iepriekš faktiski nebija iespējas pieslēgties pilsētas centralizētajiem 
ūdensvada tīkliem, varēs sākt lietot tīru un kvalitatīvu ūdeni no Daugavpils 
pilsētas ūdensvada. 
 

 

www.daugavpils.udens.lv 

 

Rādītāji Mērvien. Janvāris - augusts 

2019.gads 2020.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 2291,5 2243,9 97,9 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 2430,6 2429,3 99,9 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

Tikšanos laikā tika sniegta vispārīgā informācija par projekta gaitu, kā arī 

skaidrojumi par pieslēguma  ierīkošanas kārtību  (jāsāk ar ”Daugavpils ūdens” 

tehnisko noteikumu un projekta izstrādi). Atbildot uz jautājumiem par pieslēguma 

ierīkošanas izmaksām, vēlreiz tika atgādināts, ka katrs namīpašnieks var saņemt 

pašvaldības līdzfinansējumu sava nekustāmā īpašuma pieslēgšanai Daugavpils 

pilsētas  ūdensapgādes un/vai  kanalizācijas sistēmām (finanšu atbalsts no 55% 

līdz 100 % apmērā ir paredzēts projektēšanas un būvniecības darbiem, tā 

saņemšanas kārtība ir noteikta Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. Saistošos 

Noteikumos Nr.44). Lai līdz būvdarbu pabeigšanai savlaicīgi izpildītu sagatavo-

šanas darbus, jau tagad var griezties SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpo-

šanas centrā, speciālistu sniegtas detalizētas konsultācijas saņemšanai. Pēc 

iedzīvotāju pieprasījuma, tiks turpinātas arī tikšanās topošo klientu dzīvesvietās. 

 

 

▪ SIA “Daugavpils ūdens”, realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
 līdzfinansēto projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība  
Judovkas rajonā, Daugavpilī”, šovasar organizēja 5 tikšanās ar mikrorajona iedzīvotājiem, kas plāno pieslēgt 
savu īpašumu jaunizbūvētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem. (Jau nākamgad projekta ietvaros tiks 
nodoti ekspluatācijā jaunie ūdensvada tīkli 10,4 km garumā un kanalizācijas tīkli 9,4 km garumā, lai nodrošinātu 
aptuveni 1000 mikrorajona iedzīvotājiem kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus). 

MĒNEŠA  NOTIKUMS 


