
 

 

 

 

KF projekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas 

rajonā, Daugavpilī” (Nr. 5.3.1.0/18/I/001) 

 

Projekta nosaukums: 
“Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, 

Daugavpilī”  

Projekta programma:  

Darbības programmas  "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ietvaros 

Projekta iesniedzējs:  SIA “Daugavpils ūdens” 

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. 

Kopējās projekta 

izmaksas: 
Projekta kopējās izmaksas (bez PVN) ir 4 794 790,46 EUR 

Projekta līdzfinansējums: 

Projekta īstenošanai ir piešķirts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) 

līdzfinansējums 1 775 050  EUR apmērā (jeb 68,16% no attiecināmajiem 

izdevumiem) 

Projekta plānotas 

aktivitātes:  

Projekta ietvaros Judovkas mikrorajonā tiek plānots izbūvēt jaunus 

maģistrālos ārējos ūdensapgādes tīklus 10.6 km kopgarumā (tajā skaitā 

ūdensvada dīķeri), kanalizācijas ārējos inženiertīklus 9.4 km kopgarumā 

(tajā skaitā kanalizācijas dīķeri), 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un 

pieslēgt jaunizbūvētiem tīkliem 1 076 Judovkas  mikrorajona iedzīvotājus. 

Projekta īstenošanas 

termiņi: 
27.04.2018.- 31.12.2023. 

Projekta plānotie 

rezultāti: 

Projekta realizācija uzlabos  Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem centralizētas 

kanalizācijas sistēmas pieejamību, uzlabos to radīto notekūdeņu 

savākšanas un attīrīšanas kvalitāti, kā arī kvalitatīvi uzlabos iedzīvotāju 

dzīves vidi, vienlaicīgi samazinot vides piesārņojumu un  riskus, kas ir 

saistīti ar ūdenstilpju eitrofikāciju Daugavas upes baseinā. 

Projekta ietvaros noslēgtie 

līgumi: 

• 11.05.2017. – noslēgts līgums ar SIA “Ekolat” par projektēšanas un 

autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu –  preses-relīze 

• 27.04.2018. – noslēgts līgums ar CFLA par projekta realizāciju –  

preses-relīze 

• 16.12.2019. un 23.12.2019.  - noslēgti līgumi ar SIA “LAGRON” 

un SIA “Geo Consultants” projekta būvniecības daļas īstenošanai –   

preses-relīze 

 

file:///E:/UserFiles/file/2018/ekolat.pdf
file:///E:/UserFiles/file/2018/cfla.pdf
http://web5.daugavpils.udens.lv:86/w1/sbin/122019_Preses-relize_buvligumi_Judovka_AV-1.pdf


Projekta aktualitātes 

• 16.04.2020. (sk. preses-relīzi) 

• 29.04.2020. (sk.preses-relīzi) 

• 20.05.2020. (sk.preses-relīzi) 

• 03.07.2020. (sk.video sižetu) 

• 27.07.2020. (sk.preses-relīzi) 

• 30.09.2020. (sk.preses-relizi) 

• 22.12.2020. (sk.preses-relīzi) 

• 23.04.2021.(sk.preses-relīzi) 

• 01.06.2021. (sk.preses-relīzi) 

• 13.09.2021. (sk.preses-relīzi) 

• 15.12.2021. (sk.preses-relīzi) 

• 03.02.2022. (sk.preses-relīzi) 

• 03.08.2022. (sk.preses-relīzi) 

 

04.08.2022. 

http://web5.daugavpils.udens.lv:86/w1/sbin/2020/16.04.2020._-_Preses-relize_-_buvdarbu_sakums_Judovka.pdf
http://web5.daugavpils.udens.lv:86/w1/sbin/2020/29.04.2020._-__-_buvdarbi__Judovka.pdf
http://web5.daugavpils.udens.lv:86/w1/sbin/20.05.2020._-__-_buvdarbi__Judovka.pdf
https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/judovkas-iedzivotaji-jau-nakamgad-vares-sakt-lietot-centralizeto-udensvadu
http://web5.daugavpils.udens.lv:86/w1/sbin/27.07.2020._-_Judovka_preses_relize_.pdf
http://web5.daugavpils.udens.lv:86/w1/sbin/2020/30.09.2020._Judovkas_projekta_aktualitates.pdf
http://web5.daugavpils.udens.lv:86/w1/sbin/2020/22.12.2020._Judovkas_projekta_aktualitates.pdf
http://web5.daugavpils.udens.lv:86/w1/sbin/2021/23.04.2021._Judovkas_projekta_aktualitates.pdf
http://web5.daugavpils.udens.lv:86/w1/sbin/2021/01.06.2021._Judovka__piesliegumu_izbuve.pdf
http://web5.daugavpils.udens.lv:86/w1/sbin/2021/13.09.2021.preses_relize_Judovka_dikeru_pien.ekspl.pdf
http://web5.daugavpils.udens.lv:86/w1/sbin/2021/15.12.2021.preses_relize_Judovka_Liela_iela.pdf
http://web5.daugavpils.udens.lv:86/w1/sbin/2022/03.02.2022.preses_relize_Judovka_parbaudes_darbi.pdf
http://web5.daugavpils.udens.lv:86/w1/sbin/2022/03.08.2022.preses_relize_Judovka_KSS_.pdf

