
 

 

 

 

 
 
 
Projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”, 

Nr.5.3.1.0/18/I/001 aktualitātes (uz 22.12.2020.) 

 
SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība 

Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros būvuzņēmējs SIA “LAGRON” turpināja būvniecības līgumā paredzētus 

darbus: 

 
  Ūdensvada un kanalizācijas dīķeru būvniecība – būvniecības darbi šajā 

līguma daļā ir pabeigti: izbūvēti 2 kanalizācijas un 2 ūdensvada dīķeri zem 

Daugavas upes gultnes, ierīkotas dzelzsbetona kameras abās upes krastos; notiek 
izbūvēta objekta pārbaudes un  izpilddokumentācijas sakārtošana, lai SIA 

“Daugavpils ūdens” varētu ierosināt būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.  

 
Kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība – tika 

izbūvētas 2 no 3 kanalizācijas sūkņu stacijām, 

uzsākta automātikas uzstādīšana, visi stacijām 

paredzētie sūkņi piegādāti uz Daugavpili. Vienas 
kanalizācijas sūkņu stacijas montāžas darbi uz laiku 

apturēti. 

 

  Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība 

– ūdenssaimniecības tīklu izbūve pabeigta vairākās 

Judovkas rajona ielās: Īsā, Tabores, Kalpaka, 
Odesas, Tīruma, Riekstu, Apiņu, Silenes, Zemnieku, Kurpnieku, Vakaru, Lejas, 

Demenes, Ostrovska, Austrumu, Kriņicas, Braslavas, Amatnieku ielās, arī daļēji tīkli 

izbūvēti Lielā ielā. Uz doto brīdi grants segums pilnībā (apakškārta un virskārta) 

izbūvēts Tīruma, Riekstu, Apiņu, Zemnieku, Kurpnieku, Amatnieku ielās; daudzās 
ielās ir paveikti tikai grants seguma apakškārtas 

izbūves darbi. 

Pēc ūdenssaimniecības tīklu izbūves visu ielu 
grants un asfalta segumi tiks atjaunoti sākotnējā stāvoklī. 

Tika pabeigta esošās kanalizācijas sūkņu stacijas RCU jaudas palielināšana. 

 

Visus būvniecības līgumā noteiktus darbus bija paredzēts pabeigt līdz 
2020.gada 28.decembrim, tomēr darbi turpināsies nākamajā gadā. Šobrīd SIA 

“Daugavpils ūdens” izskata SIA “LAGRON” prasību par darbu izpildes termiņa 

pagarinājumu sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju. 

 

 

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). 

 

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.  

 
Judovkas rajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir 

paredzēts izbūvēt jaunus maģistrālos ūdensapgādes tīklus 10,4 km garumā un kanalizācijas tīklus 9,4 km garumā 

(t.sk. 2 ūdensvada un 2 kanalizācijas dīķeru), kā arī ierīkot 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.  
 

Papildinformācija - kontakti@daugavpils.udens.lv 
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