DE C E MB RI S 2 0 19

PR O J E KTU N O TI KU M S

2019.gada decembrī tika parakstīti divi līgumi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā,
Daugavpilī”(Nr.5.3.1.0/18/I/001) būvniecības daļas izpildei.
▪ 2019.gada 16. decembrī tika parakstīts līgums “Būvdarbu veikšana
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM
5.3.1.)” (Uzņēmējs – SIA “LAGRON”, līguma summa (bez PVN) – 4651502,46
EUR, līguma izpildes termiņš (ieskaitot objektu nodošanu ekspluatācijā) – līdz
2021.gada 30.martam).
▪ 2019.gada 23. decembrī tika parakstīts līgums “Inženiertehniskās
uzraudzība projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība
Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)” (Uzņēmējs – SIA “Geo
Consultants”, līguma summa (bez PVN) – 67 900,00 EUR, līguma izpildes termiņš
- līdz būvobjektu nodošanai ekspluatācijā).

Projekta ietvaros un izstrādāto būvprojektu pamatā (projektētājs – SIA “Ekolat”) Judovkas mikrorajonā notiks
kanalizācijas tīklu būvniecība 9,4 km kopgarumā un ūdensapgādes tīklu būvniecība 10,6 km kopgarumā (t.sk.
kanalizācijas un ūdensvada dīķeru būvniecība zem Daugavas upes), kā arī 3 kanalizācijas sūkņu staciju ar elektroapgādes
pieslēgumu būvniecība, lai nodrošinātu savākto notekūdeņu novadīšanu uz pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtām.
Projekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” tiek realizēts ar Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (1 775 050,00 EUR jeb 68,16% no attiecināmajiem izdevumiem) darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM 5.3.1.) ietvaros.
Projekta mērķis – attīstīt SIA “Daugavpils ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to
pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto
piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikācijas riskus. Kopējais
projekta realizācijas termiņš, ieskaitot pieslēgumu
jaunizbūvētiem tīkliem izveidi ir noteikts 2023.gada 3.ceturksnī.

M ĒN E Š A J AU NU M I

2019.gada 6.decembrī tika pieņemti ekspluatācijā jaunizbūvētie
kanalizācijas tīkli Tukuma ielā. Būvdarbi tika paveikti projekta “Maģistrālo
kanalizācijas tīklu būvniecība Tukuma ielā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai,
no Tukuma ielas 110A līdz Tukuma ielai 104B un no Aglonas ielas līdz Tukuma
ielai 84, Daugavpilī“ ietvaros, kurš
ir realizēts ar Daugavpils domes
līdzfinansējumu un ir daļa no pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu
attīstības plāna. Plānā ir iekļauta ūdenssaimniecības infrastruktūras
paplašināšana vietās, kurās līdz šim iedzīvotājiem netika nodrošināta iespēja
izmantot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus ielu tīklu
trūkuma dēļ. Būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs ir SIA
“Daugavpils ūdens”, būvuzņēmējs - SIA “Jēkabpils PMK”.
Projekta ietvaros šajā rajonā izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 904 m kopgarumā
(no tiem 670,4 m ir maģistrālie kanalizācijas tīkli un 233,6 m - kanalizācijas
pievadi dzīvojamo māju pieslēgšanai), kā arī izpildīti darbi asfalta seguma
atjaunošanai un objekta labiekārtošanai. Kā rezultātā tika izveidoti kanalizācijas
izvadi 37 mājsaimniecībām ar iespēju vairāk par 100 iedzīvotājiem izmantot
centralizētās kanalizācijas sistēmas priekšrocības, pieslēgties pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmai, t.sk. izmantojot domes līdzfinansējumu. Jāpievērš
uzmanība, kā sākot ar 2020.gada 01.janvāri būvniecības ieceres dokumentāciju
(t.sk. iesniegumu tehnisko noteikumu (TN) izsniegšanai pievienošanai
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem) var iesniegt tikai elektroniski ar Būvniecības
informācijas sistēmas, jeb BIS portāla www.bis.gov.lv starpniecību.

MŪSU REZULTĀTI
Rādītāji

Mērvien.

Janvāris – decembris
2018.gads

2019.gads

%

Dzeramā ūdens realizācija

tūkst.m3

3425,7

3422,5

99,9

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana

tūkst.m3

3705,5

3671,2

99,1

www.daugavpils.udens.lv

