
 

         SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” PAZIŅOJUMS 

 

par būvdarbiem ielās projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība 

Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros 

 

06.11. 2020. 

 

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka saskaņā ar noslēgtā ar SIA “Lagron” būvniecības 

līguma nosacījumiem, veicot darbus objektos projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, būvuzņēmējam jānodrošina 

sabiedriskā transporta kustība un iedzīvotāju piekļūšana saviem nekustamajiem 

īpašumiem. 

Pēdējo reizi greiderēšanas  darbi Austrumu ielā  (kur pašlaik kursē sabiedriskais 

transports) tika veikti 29.10.2020., tomēr uz  04.11.2020. tika konstatēti trūkumi ielas 

uzturēšanā (daļēji tas izskaidrojams ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem  un smagās 

celtniecības tehnikas kustību). 

Ņemot vērā iedzīvotāju sūdzību skaitu, SIA “Daugavpils ūdens” šīs problēmas 

risināšanai plāno pieaicināt uzņēmumu, kas īsākajā termiņā spēs veikt Austrumu ielas 

seguma sakārtošanu (radušos izdevumus segs SIA “Lagron”). Jau 06.11.2020. tiek veikti 

Austrumu ielas greiderēšanas darbi, kā arī daļēji ielas segums tiks piebērts ar šķembu 

maisījumu. SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka Austrumu ielas, kā arī visas Judovkas 

rajona ielu segumi tiks atjaunoti sākotnēja ( ka bija pirms būvniecības darbiem) stāvoklī. 

Asfaltēšanas darbi paredzēti tikai Lielājā ielā, jo ūdenssaimniecības projektu finansējums 

neļauj uzlabot esošo ielu infrastruktūru, tajā skaitā uzklāt asfalta segumu ielās, kur 

iepriekš bija grants segums. Tās arī attiecās uz ielu apgaismojumu. 

Bet organizējot sabiedrisko transporta kustību pa Austrumi ielu, SIA “Lagron” uzstādīja 

autobusa pieturas ar soliņiem iedzīvotāju ērtībai, un autobusa pagrieziena vietā Austrumu 

un Ostrovska krustojuma papildus ierīkoja apgaismojuma balstu, kas nebija paredzēts 

projekta ietvaros. 

Vienlaikus SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka daudzos Judovkas mikrorajona ielās pēc  

ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanas jau uzsākti ceļu seguma atjaunošanas darbi 

(īpaša uzmanība tiek pievērsta darbu izpildes kvalitātei). 

 

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām. 

 

Papildinformācija - kontakti@daugavpils.udens.lv 
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PROJEKTA APRAKSTS 

 

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, kā arī ierīkot 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.  

 

 

 

 


