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▪

2021.dada 19.aprīlī
projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” būvuzņēmējs SIA
“LAGRON” atsācis būvniecības darbus 3 galvenos vīrzienos:
• Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība – šobrīd ir pabeigti 60% no
plānotajiem inženiertīklu izbūves darbiem un līdz aprīļa beigām plānots veikt
ūdenssaimniecības tīklu izbūvi vēl 3 ielās. Ielu posmos, kur tīklu izbūve jau
pabeigta, tiks veiktas pārbaudes, kā arī pagaidu seguma uzturēšanas un
pastāvīgā seguma izbūves darbi;
• Kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība – jau izbūvētas 2 no 3
kanalizācijas sūkņu stacijām. Plānots veikt iekārtu montāžas darbus un
automātikas uzstādīšanu, kā arī trešās kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi;
• Ūdensvada un kanalizācijas dīķeru būvniecība – būvniecības un
pārbaudes darbi šajā objektā pabeigti (izbūvēti 2 kanalizācijas un 2 ūdensvada
dīķeri zem Daugavas upes gultnes, ierīkotas dzelzsbetona kameras abās
upes krastos). Līdz aprīļa beigām ir plānots pabeigt ar dīķeru saistītos
labiekārtošanas darbus un maijā nodot būvobjektu ekspluatācijā.
Projekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas
rajonā, Daugavpilī”, ar kopējām izmaksām 4 794 790,46 EUR bez PVN, tiek
realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (1 775
050,00 EUR jeb 68,16% no attiecināmajām izmaksām) ar mērķi 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.

▪

Ar šī gada būvsezonas sākumu SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti
turpina pērn uzsāktos darbus maģistrālā ūdensvada renovācijai Balvu
ielā. Ūdensvada nomaiņas nepieciešamība šajā rajonā saistīta ar to, ka
pēdējo gadu laikā tika konstatētas daudzas avārijas situācijas veco tērauda
un čuguna cauruļvadu bojājumu dēļ (īpaši ziemas un gruntsūdeņu līmeņa
paaugstināšanas periodos). Lai risinātu problēmu kompleksi, ietaupot
uzņēmuma finanšu resursus un samazinātu neērtības iedzīvotājiem un
autovadītājiem, tika nolemts koordinēt ūdensvada rekonstrukcijas plānus ar
šajā rajonā veiktiem tramvaju infrastruktūras uzlabošanas darbiem un
izmantot beztranšejas cauruļvadu ierīkošanas metodi, 2020.gadā tika
atjaunoti divi ūdensvada bojātie posmi no Stacijas ielas līdz Cietokšņa ielai
70 ar kopgarumu 517 metri. Pašlaik notiek sagatavošanas darbi ap 100 m
ūdensvada nomaiņai posmā no Cietokšņa ielas 70 līdz Balvu-Cietokšņa ielu
krustojumam ar turpmāku pieslēgšanu pilsētas ūdensvada tīkliem jaunā
ūdensvada apkalpošanas kamerā, kas tiks ierīkota Cietokšņa ielā tramvaju
līnijas pārbūves laikā. Vienlaikus ar cauruļvada renovāciju šajā rajonā tika
nomainīti arī ūdensvada ievadi 4 daudzdzīvokļu mājām, 14 noslēdzošās
armatūras komplekti un 3 ugunsdzēsības hidranti. Paveiktie darbi
nodrošinās uzticamu atjaunotu ūdensapgādes sistēmu darbību sarežģītos
ekspluatācijas apstākļos un uzlabos sniegto pakalpojumi kvalitāti.
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2020.gads
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%

Dzeramā ūdens realizācija

tūkst.m3

1 141,6

1 110,7

97,3

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana

tūkst.m3

1 239,7

1 183,8

95,5
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