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MĒNEŠA NOTIKUMS 
� Augustā apritēja 2 gadi, kopš tika uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpilī, III kārta” ar Eiropas Kohēzijas fondu līdzfinansējumu, 
realizācija. SaskaĦā ar 2011.gada 19.augustā noslēgto līgumu starp LR Vides 
aizsardzības un reăionālās attīstības ministriju (VARAM), Daugavpils pilsētas 
domi un SIA “Daugavpils ūdens”, izpildīt visus ieplānotos darbus un apgūt 
projektam iedalītos 15 milj.Ls (no kuriem 10,3 milj.Ls – Kohēzijas fonda līdzekĜi) 
nepieciešams līdz 2015.gada 1.jūlijam. Kārtējais projekts virzīts uz to, lai 
nodrošinātu pilsētniekiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
pieejamību, tādēĜ galvenie tā pasākumi ir saistīti ar sadalošo tīklu attīstību 7 
mikrorajonos (Grīva, Niderkūni, Jaunbūve, RuăeĜi, Stropi, Jaunā Forštadte un 
Križi). Šeit paredzēts rekonstruēt un paplašināt aptuveni 90 km ielu tīklu (t.sk. 33 
km jaunu  ūdensvada un 36 km kanalizācijas tīklu būvniecība) un aprīkot 18 
pazemes kanalizācijas sūkĦu stacijas. Par svarīgu sastāvdaĜu ir arī 50 gadus 
atpakaĜ izbūvētā maăistrālā ūdensvada maiĦa ūdensgūtnē Vingri, ka arī Križu 
mikrorajona sadalošo tīklu savienošana ar pilsētas centralizētajām sistēmām. 
 
    Darbu apjoms ir iespaidīgs, un, lai iekĜautos termiĦos, 2011.gada oktobrī tika 
uzsākta konkursu rīkošana starp izpildītājiem, 2012.gada aprīlī tika noslēgts 
pirmais būvniecības līgums un jau tā paša gada oktobrī būvnieki uzsāka tā izpildi. 
Uz doto brīdi noslēgti 5 būvniecības līgumi, kuru ietvaros darbuzĦēmēji jau 
paveikuši sarežăīto un diezgan laikietilpīgo sagatavošanas darbu etapu (pētījumu 
veikšana, projektu izstrāde un saskaĦošana, atĜauju saĦemšana, materiālu 
iepirkšana u.tt.) un šobrīd veic darbus būvlaukumos. Būvniecības gaitas kontroli 
un būvniecības kvalitāti veic firma SIA “Lakalme”, kas pilda projekta 
inženiertehnisko līgumu. Neskatoties uz to, ka līdz projekta beigām ir vēl tālu, uz 
vairākām ielām Grīvā, Niderkūnos, RuăeĜos, Križos un Gubiščes ezera rajonā jau 
ir ieklāti cauruĜvadi un notiek to hidrauliskās pārbaudes. Tuvu noslēgumam ir arī 
maăistrālā cauruĜvada Vingri nomaiĦas darbi un 3 KSS būvniecība. Galvenie šī 
gada darbi ir kvalitātes nodrošināšana, būvniecības darbu grafiku ievērošana 
(minimizējot neērtības autovadītājiem un tuvāko māju iedzīvotājiem) un atlikušo 
iepirkumu procedūru pabeigšana. 

www.daugavpils.udens.lv 

� 2013.gada 7.augustā SIA “Daugavpils ūdens” Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijā iesniedza jauno tarifu projektu uzĦēmuma 
pakalpojumiem. SaskaĦā ar speciālistu aprēėiniem, kas veikti saskaĦā ar 
2010.gadā pieĦemtajai “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēėināšanas 
metodika”, jaunais ūdensapgādes tarifs varētu sastādīt 0,53 Ls/m³, esošā 0,48 
Ls/m³ vietā, un tikpat par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu (šobrīd 0,47 
Ls/m³). Tādā veidā kompleksais tarifs var palielināties no 0,95 Ls/m³ līdz 1,06 
Ls/m³ (vai par 11,5%). Palielināšanās iemesls – realizācijas apjomu 
samazināšanās, palielinoties ūdens ražošanas un notekūdeĦu novadīšanas 
izmaksām. Viena no svarīgākajām izmaksu daĜām, kas iekĜauta jaunajā tarifā,  ir 
energoresursu izmaksas, kuras pēdējo gadu laikā ir palielinājušās gandrīz divas 
reizes. Nepieciešams atgādināt, ka tagadējais tarifs ir spēkā no 2008.gada 
1.maija, un, neskatoties uz lielu nepieciešamību, korekcijas tajā netika ieviestas, 
saprotot šāda soĜa sociālu nepieciešamību. 
 

MĒNEŠA JAUNUMI 

     SaskaĦā ar esošajiem noteikumiem, 20 dienu laikā pilsētnieki varēja iepazīties ar tarifa projektu un izteikt savas 
piezīmes vai ieteikumus kā rakstiski, tā arī uzklausīšanas sanāksmes laikā, 27.augustā, ko organizēja Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisija ar visu ieinteresēto pušu un atbildīgo SIA “Daugavpils ūdens” speciālistu 
piedalīšanos. Pēc iesniegtā tarifa projekta izskatīšanas, Regulators sniegs savu lēmumu, un tuvākais termiĦš, no kura 
jaunie tarifi varētu stāties spēkā ir 2014.gada 1.janvāris. (Pēc statistikas datiem vidējais tarifs ūdensapgādes 
pakalpojumiem Latvijā ir 0,58 Ls/m³, kanalizācijas pakalpojumiem – 0,73 Ls/m³). 
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


