
     

 
   

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTS 2015 

MĒNEŠA NOTIKUMS 
� Marta beigās 2 pilsētas izglītības iestādēs notika aizraujošas ūdens 
nodarbības, ko organizēja uzĦēmums “Daugavpils ūdens” Pasaules 
Ūdens dienas ietvaros. Pasaules ūdens resursu diena (jeb Pasaules Ūdens 
diena), ko tagad ik gadu svin 22.martā, ekoloăiskajā kalendārā parādījās 
nesen, proti, 1993.gadā, lai piesaistītu arvien vairāku cilvēku uzmanību 
svarīgas ūdens lomas apzināšanai planētas dzīvē un tā aizsardzības un 
saglabāšanas nepieciešamībai. Kopš tā laika šajā dienā daudzās valstīs sāka 
organizēt dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus, dalībai kuros 
1996.gadā pievienojās arī Latvija. Tematiku katram ūdens gadam izvēlas 
ANO Ăenerālasambleja un 2015.gadā visi pasākumi tika veltīti tēmai “Ūdens 
un ilgtermiĦa attīstība” (kas mums ir jādara, lai vēl ilgi izmantotu šo dabas 
resursu, apzinoties, ka ūdens ir ne tikai dzīvības avots, bet arī darba vietu un 
turpmākas attīstības un izaugsmes resurss). Visdažādāko akciju organi-
zēšanai katru gadu pievienojas arvien vairāk dalībnieku, kuru skaitā arī LŪKA 
(Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzĦēmumu asociācija) biedri. Tā, 
šogad Cēsīs tika organizēts zīmējumu ar ūdens tematiku konkurss, labākie no 
tiem tiks pārnesti uz vienu no uzĦēmuma “Vinda” biroja sienām, Ogrē tika 
organizēts fotokonkurss “Ūdens, Ogre un attīstība”, bet Valmierā 7. – 12.klašu 
skolēni sacentās par labākās komandas titulu planētas ūdens resursu 
vadīšanas prasmē. 
 
Svinot Pasaules Ūdens dienu, SIA “Daugavpils ūdens” tradicionāli organizē 
pasākumus bērniem. Šogad tika organizētas speciālas nodarbības 
17.pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” un bērnu patversmes “Priedīte” 
audzēkĦiem. Bērnu pārdomas, paustās atbildēs uz dažādiem jautājumiem par 
dzeramā ūdens izmantošanu un pilsētas ūdensapgādes organizēšanu, bija 
Ĝoti emocionālas, un izraisīja neviltotu interesi visiem vietējās televīzijas 
kanāla DAUTKOM, kurā tika organizēta speciālas bērnu pārraides filmēšana 
un translācija, skatītājiem. Iepazīties ar jauno pilsētnieku viedokli var 
televīzijas kanāla mājas lapā http://www.grani.lv/video/52408-razmyshlyalki-o-
vode-video.html  

www.daugavpils.udens.lv 

� 2015.gada 23.martā SIA “Daugavpils ūdens” un SIA “Velve” parakstīja 
būvniecības līgumu „D.K-16 – esošo kanalizācijas spiedvadu pāri 
Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija saskaĦā ar FIDIC 
Būvniecības darbu līguma noteikumiem (Sarkanā grāmata)”, kas tiks 
īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros. BūvuzĦēmēja 
pienākumos ietilpst būvdarbu veikšana pēc jau izstrādātā tehniskā projekta 
(projekta autors – SIA “REM PRO”). Atbilstoši līguma noteikumiem “Velve” 
speciālistiem jārekonstruē esošie kanalizācijas cauruĜvadi (dīėeri) pāri Daugavas 
upei, nomainot tos pret jauniem, ieskaitot 2 pārslēgšanas kameru, 1 spiediena 
dzēšanas akas uzbūvi un nepieciešamās noslēgarmatūras uzstādīšanu. Par 
cauruĜvadu, kas tiks iebūvēti Daugavas upes zemūdens daĜā, materiāliem 
paredzēts izmantot kaĜamo ėetu (2 līnijas 300 mm diametrā un 943 m 
kopgarumā), bet zem Lauceses upes – polietilēna cauruĜvadus (2 līnijas 160 
mm diametrā un 264 m kopgarumā). Visa būvniecības darbu apjoma izpildei ir 
paredzēti 6 mēneši, apstiprināta līguma summa  (bez PVN) – 629 985.95 EUR. 
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PROJEKTA JAUNUMI 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


