Pēc tehniskās apkopes pieslēgti sezonas brīvkrāni un strūklaka Dubrovina
parkā
Gatavojoties tūrisma sezonas sākumam un ņemot
vērā iepriekšējo gadu pozitīvo pieredzi un pilsētas
iedzīvotāju vēlmes, arī šogad, sākot ar 2.maiju un līdz
siltas sezonas beigām pilsētas Dubrovina parkā un
Stropu ezera pludmalē darbosies ūdens brīvkrāni.
Pakāpeniski tiks pieslēgtas arī 6 pilsētas strūklakas
(šodien Dubrovina parka apmeklētājus jau priecē pilsētas
lielākā strūklaka ar 41 sprauslām, visaugstākā no tām 12
metru augstumā).

Bezmaksas dzeramais ūdens pilsētu ielās
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir apkopojusi informāciju par
brīvi pieejamām ūdens ņemšanas ierīcēm ārpus telpām jeb āra brīvkrāniem, kas pieslēgti
pašvaldību centralizētajām ūdens apgādes sistēmām.
Saskaņā ar pašvaldību sniegto informāciju, Latvijā darbojas 223 pašvaldību centralizētajām ūdens
apgādes sistēmām pieslēgtie āra brīvkrāni (96 brīvkrāni jeb 43% no visiem brīvkrāniem darbojas
tikai sezonāli, pārsvarā no maija līdz oktobrim). Pārsvarā brīvkrāni ir ierīkoti pēdējās desmitgadēs,
taču sabiedrības pieprasījums pēc brīvi pieejamā dzeramā ūdens siltajos gada mēnešos publiskajā
ārtelpā aizvien pieaug.
Atsaucoties uz iedzīvotāju ierosinājumiem un rūpējoties par labas ūdensapgādes sistēmas
organizēšanu un veselīga dzīvesveida nodrošināšanu, arī Daugavpilī, sākot ar 2015.gadu tika
ierīkoti 4 brīvpieejas ūdens krāni (divi no tiem darbojas pastāvīgi un divi-sezonāli). Populārākie
no tiem atrodas Dubrovina parkā un Stropu ezera pludmalē . Divi brīvkrāni izvietoti arī tādās
publiskās vietās, kur apkaimju iedzīvotājiem ir apgrūtināta piekļuve centralizētajai ūdensapgādei,
piemēram, brīvkrāns Lielā ielā 226 ir ļoti pieprasīts Judovkas apkaimes un blakus esošo dārzu
kooperatīvu iedzīvotāju vidū. Visi ūdens brīvkrāni ir pieslēgti pie Daugavpils pilsētas ūdensvada
un par dzeramo ūdens kvalitāti rūpējas “Daugavpils ūdens” speciālisti, regulāru kontroli veic arī
Veselības inspekcija.
Piekļuve dzeramajam ūdenim ir svarīga, jo ļauj iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ne tikai remdēt
slāpes, atsvaidzināties vai nomazgāt rokas, bet arī videi draudzīga iniciatīva– iepildot līdzpaņemto
ūdens pudeli ar dzeramo ūdeni mēs samazināsim PET pudeļu izmantošanu. Tāpēc būtu ļoti
lietderīgi paredzēt iespēju uzstādīt brīvkrānu uzstādīšanu pilsētas visapmeklētākās vietas (bērnu
rotaļlaukumos, parkos, pastaigas vietās, aktīvās atpūtas vietās, tūristu iecienītākās vietas utt.)
Digitālā karte par Latvijā pieejamajiem brīvkrāniem apskatāma šeit.
Informācija par brīvkrānu atrašanas vietām Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir tagad pieejama
“Daugavpils ūdens” mājas lapā (tiešā saite ”Brīvpieejas ūdenskrāni Daugavpilī”) un ceram ka tas
skaits pastāvīgi pieaugs un šīs mūsdienīgas pilsētas infrastruktūras komponents attīstīsies.

