Projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”,
Nr.5.3.1.0/18/I/001 aktualitātes (uz 01.06.2021.)
SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. maija beigās tika uzsākti būvniecības darbi pirmo
nekustamo īpašumu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai turpmākai pieslēgšanai
projekta ietvaros izbūvētiem ūdenssaimniecības tīkliem.
Neskatoties uz to, ka būvniecības darbi projekta ietvaros uz doto brīdi turpinās, tika pieņemts lēmums
par pakāpenisko pieslēgumu izveidošanu tajās vietās, kur ūdensvada un kanalizācijas tīkli jau izbūvēti un
īpašnieki izpildīja nepieciešamās procedūras, lai uzsāktu
būvniecības darbus inženiertīklu ierīkošanai savu īpašumu teritorijās
(t.sk. izmantojot Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējuma
programmu sk. šeit). Tas palīdzēs daudziem namīpašniekiem uzreiz
pēc būvniecības darbu pabeigšanas un būvobjektu nodošanas
ekspluatācijā kļūt par SIA “Daugavpils ūdens” klientiem, lai
saņemtu drošus un kvalitatīvus centralizētus ūdenssaimniecības
pakalpojumus, sajūtot to ērtības un priekšrocības.
Starp pirmajiem SIA “Daugavpils ūdens” klientiem
Judovkas mikrorajonā acīmredzot būs dīvu privātmāju Lejas un
Tabores ielās namīpašnieki, kur SIA “APOLA-D” uzsāka
pieslēgumu izbūvi ar Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējuma
piesaisti (būvniecības darbu veikšanai pašvaldības līdzfinansējuma
programmas ietvaros SIA “Daugavpils ūdens” noslēdza Vispārīgā
vienošanās ar vairākām būvniecības firmām, no kuru loka katram
objektam tiek izvelēts izpildītājs ar viszemāko cenu piedāvājumu).
Pēc projekta pabeigšanas, veicot pieslēgumu jaunizbūvētiem tīkliem, vismaz 356 mājsaimniecībām,
jeb 1076 Judovkas mikrorajona iedzīvotājiem tiks nodrošināta centralizēto pakalpojumu pieejamība.
Uz 31.05.2021. SIA “Daugavpils ūdens” izsniedza tehniskos noteikumus 109 adresēm, saskaņoja 62
tehniskās dokumentācijas komplektus un saņēma 37 pieteikumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai
ūdenssaimniecības tīkliem ar Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējumu).
IZZIŅA: būvuzņēmējs SIA “LAGRON” uz doto brīdi jau pabeidza ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi 19
ielās: Silenes ielā, Austrumu ielā , Tīruma ielā, Riekstu ielā, Apiņu ielā, Zemnieku ielā, Kurpnieku ielā,
Vakaru ielā, Lejas ielā, Demenes ielā, Ostrovska ielā, Krinīcas ielā, Braslavas ielā, Amatnieku ielā,
Kooperācijas ielā, Odesas ielā, Kalpaka ielā, Tabores ielā un Īsā ielā, kā arī daļēji Lielajā un Pīlādžu ielās.
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). 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 dīķeri), kā arī ierīkot 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.
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.
Papildinformācija par projektu - kontakti@daugavpils.udens.lv,
Pieslēgumu izveidošanas organizatoriskie un tehniskie jautājumi - klientu.nodala@daugavpils.udens.lv
tālr. 654 21568, 654 24761

