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Rādītāji Mērvien. Janvāris – novembris 

2018.gads 2019.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 3149,2 3145,9 99,9 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 3537,6 3372,6 95,3 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

PROJEKTU NOTIKUMS 2019.gada novembrī tika parakstīti divi līgumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils 
pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” 
būvniecības daļas izpildei.  

▪ 2019.gada 12.novembrī  tika parakstīts līgums “Būvdarbu veikšana ERAF 
līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils 
pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugav-
pilī”. Līguma Izpildītājs - SIA „LAGRON”, izpildes termiņš - 10 mēnešu laikā no 
Līguma noslēgšanas datuma, neieskaitot iespējamo būvdarbu tehnoloģisko 
pārtraukumu un posmu pieņemšanu ekspluatācijā. Pēc noslēgtā līguma nosacīju-
miem, Izpildītājiem jāizstrādā būvprojekti abu ēku konstruktīvo mezglu būvniecībai 
(ar autoruzraudzības veikšanu būvniecības laikā), kā arī jāizpilda būvdarbi 
atbilstoši SIA “REM PRO” izstrādātajām 4 apliecinājuma kartēm, kas attiecas uz 
ēku fasādes un iekšējo inženiertīklu energoefiktivitātes paaugstināšanas 
pasākumiem (ārsienu, jumtu, bēniņu siltināšana,  apkures, ventilācijas un kārsta 
ūdens sistēmu rekonstrukcija, logu un apgaismes lampu nomaiņa utt.) 

▪ 2019.gada  oktobrī un novembrī  projekta “Ū-vitamīns” ietvaros 
“Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (LŪKA) 
sadarbībā ar RTŪ un Veselības inspekciju, organizēja nodarbības skolās 
un semināru dažādu institūciju pārstāvjiem 4 Latvijas pašvaldībās (t.sk. 
Daugavpilī ar “Daugavpils ūdens” līdzdalību), lai uzlabotu sabiedrības 
zināšanas par dzeramā ūdens  kvalitāti Latvijā un kliedētu mītus un stereotipus 
par krāna ūdens lietošanu uzturā.  
     Paveikto pasākumu laikā, kur piedalījās vairāk nekā 1000 klausītāju tika 
sniegtas atbildes uz jautājumiem - Vai ūdenim ir jābūt pieejamam bez maksas? 
Vai krāna ūdens ir drošs dzeršanai? Kā pareizi lietot krāna ūdeni? Kādu 
piesārņojumu dabai izraisa fasētā ūdens lietošana? Kā mēs varam saudzēt 
vidi, lietojot krāna ūdeni? Cik varam ietaupīt naudu, nepērkot ūdeni plastmasas 
pudelēs? Papildus tam katrā pilsētā tika prezentēts vietējas centralizētas 
ūdensapgādes sistēmas darbības apraksts. 
    Kustības “Ū vitamīns” filozofija balstīta uz to, ka dzeramais ūdens ir cilvēka 
pamatvajadzība un tam ir jābūt pieejamam arī bez maksas sabiedriskās vietās, 
skolās, kafejnīcas utt.. Turklāt Latvijas centralizēto ūdensapgādes sistēmu 
sakārtošanā un pilnveidošanā ieguldītie vairāk nekā 1 miljards eiro šo ūdeni 
ļauj nodrošināt no krāna, piemēram nodrošināt “ūdens strūklaku” vai “ūdens 
baru” uzstādīšanu sabiedriskās vietās.  Šogad  tādas iniciatīvas  ieviešana ir 
ieplānota arī “Daugavpils ūdens’’. Lai iedzīvotājiem būtu vairāk informācijas par  
šo tēmu, ir izveidota tīmekļa vietne – www.uvitamins.lv 
 

 
 

 

MĒNEŠA  JAUNUMI  

www.daugavpils.udens.lv 

▪ Savukārt 2019.gada 14.novembrī  tika parakstīts līgums “Būvuzraudzības veikšana ERAF līdzfinansētā projektā 
“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, 
Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”. Šī līguma ietvaros SIA “Firma L4” speciālistiem, kuri pēc veiktā atklātā konkursa 
rezultātiem apstiprināti kā Izpildītāji, jāveic būvuzraudzības pakalpojumi  objektos un jānodrošina “Daugavpils ūdens” pārstā-
vību būvdarbu veikšanas procesā.   Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. 
      Projekta kopējie izdevumi ir  1 132 155.09 EUR,  no  tiem  kopējie  attiecināmie  izdevumi - 1 092 772.89 EUR , ERAF 
finansējums  81.22% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 887 520,86 EUR. Projekta mērķis - sekmēt 
kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils ūdens” ēku (administrācijas ēkas un ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas sadzīves 
ēkas) energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.   

 

http://www.uvitamins.lv/

