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Rādītāji Mērvien. Janvāris- maijs 

2020.gads 2021.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 1 399,6 1 377,8 98,4 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 1 529,6 1 482,4 96,9 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

MĒNEŠA AKTUALITĀTES  
▪ SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti, neskatoties uz COVID-19 
radītajām grūtībām, izpildīja plānotus profilaktiskus darbus un 
tehnoloģisko iekārtu darbības pārbaudi kanalizācijas sūkņu stacijā 
“Kandavas”. Kopš paveiktās modernizācijas  divu Eiropas projektu 
ietvaros, tā ir visjaudīgākā pilsētas kanalizācijas sūkņu stacija, kas 
pārsūknē līdz 90 % notekūdeņu no daudziem pilsētas uzņēmumiem un blīvi 
apdzīvotiem daudzstāvu ēku mikrorajoniem Daugavas labajā krastā. 
Papildus tam, tas ir pilsētas kanalizācijas sistēmas svarīgs objekts, kas 
nodrošina pilsētas centra aizsardzību no applūšanas (šeit izbūvēts 
pazemes krājrezervuārs, kas stipro lietusgāzes laikā savāc pārmērīgo  
lietus ūdeņu daudzumu tālākai pakāpeniskai pārsūknēšanai  un attīrīšanai 
pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtās).  
 

   Sakarā ar to, šīs stacijas drošai un bezavārijas darbībai tiek pievērsta 
īpaša uzmanība: katru nedēļu notiek uzstādīto mehānismu apskate un 
obligāta eļļošana, savukārt saskaņā ar noslēgto līgumu, 2 reizes gadā 
lietuviešu firmas UAB “EKOTAKAS” speciālisti veic galveno iekārtu 
apkalpošanu (esošo ierobežojumu dēļ pārbaude un konsultācijas tika 
organizētas on-line režīmā). Šoreiz  tika pacelts virspusē un apsekots 
vislielākais drupinātājs ( ap 2 ,5 tonnu svarā un 2, 7 m augstumā) , lai 
paveiktu mazgāšanas, regulēšanas un citus nepieciešamus apkalpošanas 
darbus  (drupinātājs uzstādīts ieplūdes kanālā un sasmalcina jebkāda 
materiāla lielgabarīta atkritumus līdz 1-5 cm frakcijā, nodrošinot caurplūdi 
4, 5 tūkst.m3/stundā). Pateicoties paveiktiem darbiem tiek novērsta 
nepieciešamība manuāli atbrīvot restes no atkritumiem drupinātāja bojājuma 
gadījumā (diemžēl, daži klienti neievēro noteikumus un joprojām izmanto 
kanalizācijas sistēmu kā atkritumu tvertni) un samazinājās sūkņu bojājumu 
drauds notekūdeņu neparedzēto parametru pārsūknēšanas dēļ, kas 
savukārt,  ir ļoti svarīgi  nepārtraukto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai 
un ērtas dzīves apstākļu nodrošināšanai mūsu pilsētniekiem. 
 

 

 

▪ Ņemot vērā pagājušā gada pozitīvo pieredzi un pilsētas 
iedzīvotāju lūgumu, arī šogad, sākot ar maiju līdz siltās sezona 
beigām pilsētas Dubrovina parkā darbosies ŪDENS BRĪVKRĀNS!  
Tas ļauj daudziem parka apmeklētājiem ne tikai nogaršot ūdeni, 
atsvaidzināties vai nomazgāt rokas, bet arī palīdzēt videi, jo iepildot 
līdzpaņemto ūdens pudeli ar dzeramo ūdeni mēs samazināsim PET 
pudeļu izplatīšanu. 
   Ūdens brīvkrāns ir pieslēgts pie Daugavpils pilsētas ūdensvada un 
par dzeramo ūdens kvalitāti ikdienā rūpējas “Daugavpils ūdens” 
speciālisti . Sakarā ar to ŠEIT ŪDENI VARI DZERT DROŠI UN … 
PILNĪGI PAR BRĪVU! 

 

www.daugavpils.udens.lv 

  MĒNEŠA JAUNUMI 


