
     

    

      

 
 

 
 

 

 

SEPTEMBRIS 2020 

PROJEKTU JAUNUMI 

 

Š.g. vasaras būvsezonas laikā aktīvi tika veikti darbi divu ES struktūrfondu 

līdzfinansēto projektu ietvaros, ko pašlaik realizē SIA “Daugavpils ūdens” : 

▪  KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība 
Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, Judovkas rajona iedzīvotāju 
nodrošināšanai ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumiem ir paredzēts izbūvēt jaunus maģistrālos ūdensapgādes tīklus 
10,4 km garumā un kanalizācijas tīklus 9,4 km garumā, kā arī ierīkot 3 jaunas 
kanalizācijas sūkņu stacijas.  Pašlaik vairākās īsās ielās pilnībā ierīkoti tīkli un 
uzsākta ceļu seguma atjaunošana, izbūvēti 2 kanalizācijas dīķeri un                       
1 ūdensapgādes dīķeris zem Daugavas upes gultnes, uzsākti darbi visgarākajā 
un visdziļākajā Lielajā ielā. Septembra sākumā tika paveikti nozīmīgi darbi                   
2 liela izmēra aizbīdņu D500mm uzstādīšanai un jaunizbūvētu dīķeru 
pieslēgšanai esošiem pilsētas ūdensapgādes maģistrāliem tīkliem. Savukārt, 
mēneša beigās tika uzsākti kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves darbi. Visus 
būvdarbus jāpabeidz līdz š.g. 28.decembrim un nodot ekspluatācijā līdz 
2021.gada 30.martam 

▪ Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas 
pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” 
ietvaros, uz doto brīdī ir paveikti sekojoši darbi: 
- Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas sadzīves ēkā, kur būvdarbi tika 

uzsākti š.g. martā, ir pabeigti visi ieplānotie būvdarbi un notiek izpild-                  
dokumentācijas pārbaude pirms objekta nodošanas ekspluatācijā. (Šajā ēkā 
ir nomainīti logi un durvis, nosiltināts ēkas cokols, bēniņi un ārsienas, veikti 
fasādes apdares darbi un jumta seguma atjaunošana. Ir uzstādītas arī 
enerģijas taupīšanas lampas un pilnībā izmainīta ugunsgrēka atklāšanas, 
apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu darbība. 

- Savukārt, darbi administrācijas ēkā tika uzsākti š.g. maijā. Pašlaik objektā 
vienlaicīgi strādā vairākas Būvuzņēmēja (SIA “Lagron”) brigādes un uz doto 
brīdī jau pabeigti cokola siltināšanas un siltummezgla ierīkošanas darbi ir 
nomainīti  logi, notiek ārsienu siltināšanas darbi un jauna jumta seguma 
ieklāšana. Paralēli iekštelpās tiek veikti ventilācijas, apkures un 
apgaismojuma sistēmas  montāžas darbi.  

www.daugavpils.udens.lv 

 

Rādītāji Mērvien. Janvāris - septembris 

2019.gads 2020.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 2581,3 2531,7 98,1 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 2754,1 2740,2 99,5 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

▪   SIA “Daugavpils ūdens” kanalizācijas attīrīšanas iekārtu speciālisti 

septembra beigās veica plānotos profilaktiskos darbus un tehnoloģisko 

iekārtu darbības pārbaudi polderu sūkņu stacijā “Šūņupe”. Šis objekts ir 

ļoti nozīmīgs pilsētas centra aizsardzībai no aizpludināšanas pavasara plūdu 

vai rudens lietus sezonā. (Gadījumā, ja ūdens līmenis Daugavas upē 

paaugstinās virs atzīmes 3,15 metri un ir prognoze par tā pieaugumu, tiek 

aizvērta Šuņicas upes ietekas vieta dambī  un polderu stacijā uzstādītie sūkņi 

pārsūknē Šuņicas ūdeni kopā ar pilsētas attīrītiem notekūdeņiem Daugavas 

upē). Tāda veida kontroles pārbaudes tiek veiktas 2 reizes gadā  - šoreiz, pēc 

speciālistu vērtējuma, visas sistēmas darbojas  bez kļūmēm un ir gatavas 

strādāt ar maksimālo slodzi. Vairāk foto – uzņēmuma Facebook lapā.  

 

M Ē N E Š A  D A R B I  


