
  

 

                      SIA”DAUGAVPILS ŪDENS”  INFORMATĪVAIS  PAZIŅOJUMS  PRESEI  

AVĀRIJAS  SEKU NOVĒRŠANAS  PASĀKUMI  DŪŅU  LAUKU “KRIŽI” TERITORIJĀ 
 (Kašatnikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā) 

  Avārijas situācijas apraksts 

2021.g. 25.novembrī  dūņu laukos “Križi” (ta ir vēsturiski piesārņota vieta, kur glabāšanai 

13 krātuvēs no 1986.g. līdz 2012.g. tika izvesti ap 70 000 m3 duņu no pilsētas kanalizācijas 

iekārtām) Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvalde konstatēja  vides 

piesārņojumu, kuru izraisīja sadzīves dūņu noplūde vidē no krātuves Nr.5  tā sienas 

nobrukuma dēļ. Tika konstatēts,  ka  vidē nonākošo dūņu apjoms sastādīja ap 10 000 m3  

un tas nokļuva   pieguļošā meža teritorijā, nonāca meliorācijas grāvī un ar ūdens straumi  

pārvietotās  lejup (Stropicas upē  un Līksnas upē) . Objekta uzturēšanu veic “Daugavpils 

ūdens” , Valsts  finansējums dūņu lauku apsaimniekošanai un sanācijai no tās izbūves laika 

līdz šīm brīdim netika paredzēts. 

 

Avārijas lokalizācija un operatīvo pasākumu veikšana  

Reaģējot uz notikušo avāriju “Daugavpils ūdens” un VVD Latgales reģionālās vides pārvaldes  

speciālisti, piesaistot specializēto firmu AS VentEko nekavējoties, jau no 26.novembra 

uzsāka avārijas lokalizācijas pasākumus, lai apturētu piesārņojuma izplatīšanos: 

• tika uzsākta nobrukušā vaļņa  atjaunošana, lai novērstu  atlikušo dūņu aizplūšanu ; 

• tika uzsākta vidē izplūdušo dūņu  atsūknēšana no dūņu lauku tuvējās apkārtnes; 

• tika uzsākts  virszemes ūdens monitorings un iedzīvotāju ūdens aku apsekošana, kā arī 
dzeramā ūdens piegāde mucās; 

• tika sasaukta Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijas sēde; 

• AS VentEko speciālisti  izstrādāja rekomendācijas  un norādes turpmāko operatīvo 
pasākumu  veikšanai. 

 

 Neatliekamo pasākumu plāna izpilde avārijas seku novēršanai  

AS VentEko  izstādātā  un VVD Latgales RVP saskaņotā Neatlekamo pasākumu plāna 

realizācija paredzēta līdz 2022.gada 10.janvārim* un tas ietver šādas darbības: 

• Dūņu novietnes Nr.5 zonā - veikt nobrukuša vaļņa atjaunošanu (līdzi 70% sākotnējam 

augstumam) un nostiprināšanu (REALIZĒTS); 

• Stropicas upē posmā starp meliorācijas grāvja ieteku un Līksnas upi - veikt upes ūdens 

aerāciju, lai to bagātinātu ar izšķīdušo skābekli un samazinātu negadījuma ietekmi uz 

Līksnas upes ūdeņiem lejpus Stropicas iztekai (REALIZĒTS); 

• Ar dūņām piesārņotā teritorijā starp dūņu laukiem un Stropicas upi –  

-veikt  grunts vaļņa, jeb aizsprosta ierīkošanu uz meliorācijas grāvja ietekas Stropicas upē 

(REALIZĒTS); 

-sedimentācijas baseina izveide, jeb meliorācijas grāvja paplašināšana (REALIZĒTS); 

- priekšdarbi (piekļuves ceļu ierīkošanā, krumju ciršana utt.) vidē izplūdušo  dūņu 

savākšanai (REALIZĒTS); 

- vidē izplūdušo dūņu savākšana un nogādāšana uz drošu novietni (REALIZĒTS 90%); 

- ar dūņām piesārņota ūdens atsūknēšana no sedimentācijas baseina (darbi tiek turpināti); 

- meliorācijas grāvja gultnes tīrīšana posmā no dūņu laukiem  līdz aizsprostam līdz 

Stropicas upei (daļēji īstenota). 

 

* nelabvēlīgo laika apstākļu gadījumā daļa no atlikušajiem darbiem tiks pabeigta pavasarī. 

 

 


