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       SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. februāra sākuma 

būvuzņēmējs SIA “LAGRON” daļēji atjaunojis darbus Judovkas 

apkaimē. Apstākļos, kad būvdarbu veikšanai ir sezonāli 

ierobežojumi, būvuzņēmējs veiks izbūvēto sistēmu kompleksas 

pārbaudes (ūdensvada un kanalizācijas tīklu hermētiskuma 

pārbaudes, noslēdzošas armatūras aizvēršanas pārbaudes, skataku 

apsekošanu utt.). 

      Būvuzņēmējs iesniedzis Inženierim SIA “GEO 

CONSULTANTS” izpilddokumentāciju izbūvētājām kanalizācijas 

sūkņu stacijām, uzsākts staciju nodošanas ekspluatācijā process. 

Tas būs jau otrais projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” posms, kas pēc 

visām nepieciešamajām pārbaudēm būs gatavs ekspluatācijai 

(2021.gada septembrī tika pieņemti ekspluatācijā ūdensapgādes un 

kanalizācijas dīķeri, savukārt  š.g. jūnijā pēc visu atlikto 

labiekārtošanas un asfaltēšanas darbu pabeigšanas, plānots nodot 

ekspluatācijā arī izbūvētus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus). 

  

   Saskaņā ar SIA “EKOLAT” izstrādāto būvprojektu, kanalizācijas 

sistēmas veiksmīgai darbībai Judovkas apkaimes Lielā ielā tika 

izbūvētas 3 kanalizācijas sūkņu stacijas ar kopējo jaudu 236 

m3/diennaktī, kas nodrošinās notekūdeņu savākšanu no topošiem klientiem un to pārsūknēšanu zem Daugavas 

ierīkotiem dīķeriem uz pilsētas kanalizācijas 

attīrīšanas iekārtām Daugavas labajā krastā. 

Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve tika 

veikta atbilstoši esošajām ekoloģiskajām, 

sanitārajām un drošības prasībām, kas sarežģīta 

reljefa dēļ radīja papildu slogu būvniekiem 

(pamatnes ierīkošana, sūkņu un automātikas 

uzstādīšana un regulēšana jāveic vairāk nekā 6 

m dziļumā). Kanalizācijas sūkņu stacijās 

uzstādīta aprīkojuma pārbaužu laikā tika 

pārbaudīta staciju darbības atbilstība būprojekta 

risinājumiem,  t.sk. staciju  iespēja sūknēt 

nepieciešamos notekūdeņu apjomus, datu 

pārraides un atspoguļošanas precizitāte vienotā 

pilsētas kanalizācijas vadības sistēmā SCADA. 
   

 

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.  
 

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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