
 

 

 

 

 
 
 

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

Nr.5.3.1.0/18/I/001 aktualitātes (uz 23.04.2021.) 

 

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 19.04.2021. projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros būvuzņēmējs SIA “LAGRON” atsācis būvniecības darbus: 

 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība – šobrīd ir pabeigti 60% 

no plānotajiem inženiertīklu izbūves darbiem. Saskaņā ar Būvuzņēmēja 

iesniegto darbu izpildes grafiku līdz aprīļa beigām plānots veikt 

ūdenssaimniecības tīklu izbūvi Kooperācijas, Pīlādžu ielā, kā arī uzsākt 

tīklu izbūvi Lielajā ielā no krustojuma ar Lejas ielu uz ciema Maļutki pusi. 

Ielu posmos, kur tīklu izbūve jau pabeigta, tiks veiktas pārbaudes, kā arī 

pagaidu seguma uzturēšanas un pastāvīgā seguma izbūves darbi. 

 

Kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība – jau izbūvētas 2 no 3 

kanalizācijas sūkņu stacijām. Plānots veikt iekārtu montāžas darbus un 

automātikas uzstādīšanu, kā arī trešās kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi.  

 

Saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegto darbu izpildes grafiku būvniecības 

darbi visās ielās (izņemot Lielo ielu) tiks pabeigti līdz 2021.gada augusta 

beigām, Lielajā ielā līdz septembra vidum tiks pabeigta asfalta ieklāšanas. 

 

 

 

 

Ūdensvada un kanalizācijas dīķeru būvniecība – būvniecības un 

pārbaudes darbi šajā objektā pabeigti (izbūvēti 2 kanalizācijas un 2 

ūdensvada dīķeri zem Daugavas upes gultnes, ierīkotas dzelzsbetona 

kameras abās upes krastos). Līdz aprīļa beigām ir plānots pabeigt ar dīķeru 

saistītos labiekārtošanas darbus un maijā nodot būvobjektu ekspluatācijā. 

 

 

 

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 (uz doto brīdi SIA “Daugavpils ūdens” 

izsniedza tehniskos noteikumus 99 adresēm, 59 adresēm saskaņoja tehniskās dokumentācijas komplektus un 

saņēma 26 pieteikumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem ar Domes 

līdzfinansējumu. 

 

Papildinformācija par projektu - kontakti@daugavpils.udens.lv 
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