
 

 

 

 

 
 

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

Nr.5.3.1.0/18/I/001 aktualitātes (uz 15.12.2021.) 

 

          SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka tuvojas beigām 

maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi 

visgarākajā un vissarežģītākajā Judovkas apkaimes posmā - 

Lielajā ielā, kuras garums ir vairāk nekā 1200 m. Šajā ielā 

kanalizācijas tīklu ieguldīšana notika dziļumā līdz 5m un 

būvniecības laikā tas prasīja grunts ūdens līmeņa pazemināšanu 

līdz 7 m ar specializētā aprīkojuma izmantošanu. Ievērojot, ka 

tīklu izbūves darbi ir pabeigti lielākajā ielu daļā, ir pamats 

secināt, ka projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” būvniecības stadija 

tuvojas noslēgumam. Sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem 

ielu pastāvīgā seguma izbūves darbi un labiekārtošanas darbi 

turpināsies pavasarī. 

          Visas projektā paredzētas kanalizācijas sūkņu stacijas ir 

izbūvētas. Šobrīd notiek uzstādīta aprīkojuma testēšana un 

staciju darbības pārbaudes. Uzsākta kanalizācijas sūkņu staciju 

izpilddokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai 

ekspluatācijā. 

 

          

           

           SIA “Daugavpils ūdens” vērš uzmanību, ka 2021.gada 

26.oktobrī stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 

saistošajos noteikumos Nr.44 “Saistošie noteikumi par 

līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”, kas paredz būtisku 

pašvaldības līdzfinansējuma apjoma palielināšanu  no 4 000 uz 

8 000 EUR. Pašvaldība 100% apmērā (līdz 8 000 EUR) sedz izmaksas 

personām ar I un II invaliditātes grupu; mājsaimniecībām, kurām piešķirts 

trūcīgas mājsaimniecības statuss; mājsaimniecībām, kurām piešķirts 

maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; daudzbērnu ģimenēm; personām, 

kuras sasniegušas 90 gadu vecumu. 

 

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.  

Projekta sasniedzamie uzraudzības rādītāji: līdz 30.09.2023. pieslēgt jaunizbūvētajām ūdensvada un 

kanalizācijas sistēmām ap 356 mājsaimniecību, jeb 1076 iedzīvotājus.  

 

Papildinformācija par projektu - kontakti@daugavpils.udens.lv 
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