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Rādītāji Mērvien. Janvāris-aprīlis  

2017.gads 2018.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 1173,4 1151,2 98,1 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 1283,5 1269,4 98,9 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

▪ Savukārt ar otrā lielākā finansiāla instrumenta, Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) atbalstu, “Daugavpils ūdens” kopā ar 10 Eiropas valstīm realizē 
projektu IWAMA (www.iwama.eu) INTEREG Baltijas jūras reģiona 
transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Projekta 
pamatmērķis – resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana un notekūdeņu 
attīrīšanas procesu vadības uzlabošana Baltijas jūras reģionā. To plānots sasniegt, 
attīstot ekspluatējošo organizāciju potenciālu (projekta ietvaros tiek īstenots 
profesionālās apmācības cikls un no projekta sākuma mūsu speciālisti jau piedalījās 
4 semināros un 4 webinaros) un īstenojot eksperimentālās augsto tehnoloģiju 
investīcijas 8 pilsētu ūdenssaimniecības uzņēmumos (t.sk. Daugavpilī), kas ļaus 
samazināt patērēto enerģijas daudzumu un palīdzēs samazināt biogēno vielu 
daudzumu, kas ieplūdīs Baltijas jūrā. 
Lai sasniegtu projekta mērķus, “Daugavpils ūdens” kanalizācijas attīrīšanas iekārtās 
(KAI) tika paredzēta jaunā aprīkojuma uzstādīšana, kas ļaus optimizēt 
elektroenerģijas patēriņu. Pēc veikto iepirkumu procedūru rezultātiem tika parakstīti 
līgumi ar SIA “ABB” (11.12.2017.) un SAS “Metalma” (30.01.2018.), kuru speciālisti šī 
gada aprīlī piegādāja un uzstādīja KAI vienu aizbīdni gaisa cauruļvadam un 42 
skaitītājus pamata patērētāju (sūkņi, mikseri, kompresori, centrifūgas) 
elektroenerģijas patēriņa atsevišķai uzskaitei. Paredzēts, ka maija beigās tiks 
pabeigti visi regulēšanas darbi un vairākas reizes stundas laikā dati par katra 
patērētāja vai patērētāju grupas elektroenerģijas patēriņu tiks savākti, pārraidīti un 
saglabāti elektroenerģijas monitoringa sistēmas speciālajā lapā “Enerģijas patēriņš”. 
Tas ļaus kontrolēt, analizēt un operatīvi veikt elektroenerģijas taupīšanas 
pasākumus.  

 
 

▪  2018.gada 27.aprīlī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) 
un „Daugavpils ūdens” tika parakstīts līgums par ES Kohēzijas fonda 
projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas 
rajonā, Daugavpilī” īstenošanu. Projekta mērķis – attīstīt sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, 
nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem. Projekta 
ietvaros vēl vienā pilsētas mikrorajonā tiek plānots izbūvēt jaunus maģistrālus 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus - ārējos ūdensapgādes tīklus 10.4 km 
kopgarumā (tajā skaitā ūdensvada dīķeris), kanalizācijas ārējos inženiertīklus 
9.4 km kopgarumā (tajā skaitā kanalizācijas dīķeris), kā arī izbuvēt un pilnībā 
aprīkot 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Veicot pieslēgumu jaunizbū-
vētiem tīkliem, vismaz 1076 Judovkas mikrorajona iedzīvotājiem tiks 
nodrošināta centralizēto pakalpojumu pieejamība.       
 
 

PROJEKTA JAUNUMI 

MĒNEŠA NOTIKUMS  

Projekta kopējie izdevumi (ar PVN) ir 5 272 478,11 EUR, no tiem Kohēzijas fonda finansējums sastādīs 1 775 050,00 EUR 
jeb 68,16% no attiecināmajiem izdevumiem. Visi projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas 
rajonā, Daugavpilī” ietvaros plānoti darbi (t.sk. pieslēgumu izveidošana) jāizpilda 64 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 
2023.gada 30.septembrim. Uz doto brīdi jau paveikti sagatavošanas darbi projekta būvniecības daļas uzsākšanai – 
2017.gadā SIA „Ekolat” speciālisti izstrādāja būvprojektu (projektu autoriem jāveic arī autoruzraudzība projektējamo 
objektu būvniecības laikā), uz kura pamāta šī gada sākumā tika izsludināti atklāti konkursi būvdarbu un inženiertehniskās 
uzraudzības  veikšanai Izpildītāju starpā. Tuvākajā laikā tiks pieņemts lēmums par projekta inženiertehniskās uzraudzības  
veikšanu, savukārt Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) saņēma sūdzību no potenciāliem izpildītājiem un pēc nolikuma 
pārstrādes būvniecības iepirkums (atklāts konkurss) tiks izsludināts atkārtoti.  

 
 

http://www.iwama.eu/

