
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

Nr.5.3.1.0/18/I/001 aktualitātes  (13.10.2022.) 

 

      

 

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2022.gada 12.oktobrī ekspluatācijā tika pieņemti ūdensvada 

un kanalizācijas tīkli, kas izbūvēti ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

attīstība Judovkas  rajonā, Daugavpilī” ietvaros. 

 

    Judovkas apkaimes iedzīvotāju nodrošināšanai ar 

centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumiem būvuzņēmējs SIA “LAGRON” uz SIA 

“EKOLAT” izstrādātā būvprojekta pamata, SIA “GEO 

CONSULTANTS” būvuzraugu uzraudzībā, veicis 

būvniecības darbus jauno ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu,  kā arī pievadu ierīkošanai 28 ielu posmos 22,8 km 

kopgarumā (no tiem 11,9 km ūdensvada  tīklu, 9,9 km 

pašteces kanalizācijas tīklu un 0,9 km spiedvadu 

kanalizācijas). Vienlaicīgi ar jaunu cauruļvadu būvniecību 

maģistrālos inženiertīklos tika uzstādīta noslēdzošā 

armatūra, 42 ugunsdzēsības  hidranti,  215 kanalizācijas un 71 ūdensvada akas. Tika  izpildīti arī Lielās 

ielas asfaltēšanas, brauktuves grants seguma atjaunošanas darbi,  tika veikta teritorijas labiekārtošana un 

apzaļumošana (paveikto darbu kopējā platība vairāk nekā 49 tūkst.m2). 

 

     Ar tīklu nodošanu ekspluatācijā pabeigti visi projektā “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” paredzētie būvniecības darbi (agrāk tika pieņemti ekspluatācijā 2 

ūdensvada un 2 kanalizācijas dīķeri zem Daugavas upes  un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas). Tuvākajā laikā 

pirmie Judovkas apkaimes namīpašnieki, kas jau izbūvēja pieslēgumus pie savām mājām un noslēdza 

līgumu ar SIA “Daugavpils ūdens”, saņems drošus un kvalitatīvus centralizētus ūdenssaimniecības 

pakalpojumus, sajūtot to ērtības un priekšrocības. 

 

 

Saskaņā ar CFLA noslēgto līgumu 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 31.12.2023. pieslēgt jaunizbūvētajām ūdensvada un 

kanalizācijas sistēmām ap 356 mājsaimniecību, jeb 1076 iedzīvotājus.  

 

 

Papildinformācija par projektu - kontakti@daugavpils.udens.lv 

mailto:kontakti@daugavpils.udens.lv

