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PROJEKTA JAUNUMI 
 2015.gada aprīlī projekta “Ūdenssaimniecības  attīstība Daugavpilī,  
III kārta” ietvaros būvuzņēmēji uzsāka spiedvadu noslēdzoša etapa 
rekonstrukcijas darbus Vecstropu mikrorajonā. Ģenerāluzņēmēja CBF SIA 
“Binders” uzdevums bija 18 mēnešu laikā veikt topogrāfisko un ģeotehnisko 
datu saņemšanu, izstrādāt tehnisko projektu un uz tā pamata izpildīt būvdarbus 
esošo kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcijai, kas apvieno kanalizācijas sūkņu 
stacijas Stropu ezera rajonā (KSS “Jaunstropi”, „Vecstropi”, „Latessa”, 
„Pansionāts”, „Centrālā pilsētas slimnīca” un „Neredzīgo biedrība”) . 
 

   Šīs stacijas tika rekonstruētas projekta 2.kārtas ietvaros un, lai nodrošinātu to 
efektīvu darbību, šajā rajonā bija jāpilnveido arī notekūdeņu savākšanas un 
novadīšanas sistēma (problēmas radās stipru lietusgāžu laikā, kad liels 
notekūdeņu apjoms no vairākām  stacijām nonāca vienā mazā diametra 
spiedvadā, kas apgrūtināja to tālāku pārsūknēšanu uz attīrīšanas iekārtām и 
radīja apkārtējo teritoriju applūšanas draudus). Pamatojoties uz projektētāja 
(SIA “Agua-Brambis”) pētījumiem un aprēķiniem, drošai notekūdeņu 
novadīšanai šajā rajonā tika piedāvāts izbūvēt 4,8 km garus jaunus pašteces 
un spiediena kanalizācijas tīklus (ar spedvadu diametru palielināšanu un 
shēmas pārlikšanas maiņu), ieskaitot  18 aku un 6 pārslēgšanas kameru izbūvi 
un  nepieciešamās noslēgarmatūras uzstādīšanu. 
    Ciktāl līguma izpildes termiņš beidzas šī gada maijā, būvniecības darbu 
pamatapjoms ir izpildīts un tagad notiek aprīkojuma regulēšana, hidrauliskās 
pārbaudes, ceļa segumu atjaunošana un teritoriju labiekārtošana. Pēc visu 
paredzēto darbu pabeigšanas un dokumentu sagatavošanas modernizēta 
sistēma tiks parādīta  pieņemšanas komisijai. 
 
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

    25.aprīlī “Daugavpils ūdens” darbinieki apvienojās saliedētā 
komandā un piedalījās kopīgā darbā apkārtējās vides sakārtošanā Lielās 
Talkas 2015 ietvaros. Lielās Talkas organizēšanas tradīcijas Latvijā dibinātas 
2008.gadā un tā ir virzīta uz brīvprātīgas dalības pilsētas un dabas teritoriju 
sakārtošanā popularizēšanu iedzīvotāju vidū, lai 2018.gadā, kad tiks svinēta 
Latvijas 100. neatkarības gadadiena, padarīt mūsu valsti par vienu no 
tīrākajām vietām pasaulē un dabu veselīgāku. Lielās Talkas 2015 devīze –
"Pastāvēs, kas pārvērtīsies!" jo, lai saglabātu dabu, vienas sakārtošanas 
reizes gadā ir par maz, ir nepieciešams, lai izmanītos apziņa un visi iedzīvotāji 
paši tiektos pēc kārtības vietās, kur viņi dzīvo un strādā. Mūsu uzņēmuma 
darbinieki, neapšaubāmi, vēlas izmainīt un līdz ar to saglabāt vēsturiska 
mikrorajona Gajoka pievilcīgumu, kas kļuva arī par pamata darbu vietu. Īpaša 
uzmanība tika pievērsta teritorijas sakārtošanai gar Daugavas upi (tikai tur tika 
savākti aptuveni 30 atkritumu maisi), koptāka kļuva arī “Daugavpils ūdens” 
teritorija.  
   Kopumā šogad visā Latvijā tika reģistrētas 1620 vietas, kur notika 
sakārtošanas darbi, kuros piedalījās vairāk nekā 175 tūkst. cilvēku. Pēc 
organizatoru domām, tieši iedzīvotāju aktivitāte ir viens no galvenajiem 
kustības par tīrību rezultātiem (ja sākumā tika savākts liels atkritumu apjoms, 
tad ik gadu stihisku izgāztuvju skaits un savācamu atkritumu apjoms 
samazinās, īpaša uzmanība tiek pievērsta teritoriju labiekārtošanai). Sīkāka 
informācija par projektu - www.talkas.lv.  
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