
 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Ventspilī 

Projekta I kārta 
(2003.-2005.g.) 

Projekta II kārta 
(2006.-2009.g.) 

Projekta III kārta 
(2010.-2013.g.) 

Projekta IV kārta 
(2014.g.) 

Projekta V kārta 
(2015.g.) 

Projekta VI kārta 
(2017.-2018.g.) 

Finansējums 
(EUR, ar PVN) 

21 282 142,72 42 631 345,71 13 785 687,02 2 430 809,60 2 384 748,42 896 189,00 

ES Kohēzijas fonds 
(I kārtā – ISPA fonds) 

47% 51% 82% 79% 78% 66% 

Valsts budžets 2% 31% - - - - 

Ventspils pašvaldības budžets 16% 2% - - - - 

Pašvaldības SIA 
“ŪDEKA” līdzfinansējums 

35% 16% 18% 21% 22% 34% 

Izbūvētie tīkli 60 km 122 km 39 km 7 km 4 km 4 km 

Iedzīvotāju skaits (%), kam 
sniegta iespēja pieslēgties 
centralizētajiem tīkliem 

88% 93,4% 97,6% 98,3% 98,3% 98,5% 

Nozīmīgākie objekti • Pārbūvēta ūdens 
ieguves vieta 
“Ogsils” (11 jauni 
artēziskie 
urbumi) 

• Izbūvēta 
Dzeramā ūdens 
atdzelžošanas 
stacija 

• Izbūvētas 
bioloģiskās 
Notekūdeņu 
attīrīšanas 
ietaises 

• Kopā darbi veikti 
46 ielu posmos 

• Pārbūvēti vai no 
jauna izbūvēti 
ūdensvada 
kanalizācijas tīkli: 
- Jāņciemā 
- Kurpniekciemā 
- Žāžciemā/ 
  Krēķciemā 
- Gāliņciemā u.c. 

• Kopā darbi veikti 89 
ielu posmos, 
izbūvetas 7 
kanalizācijas sūkņu 
stacijas, uzstādīti 
1287 ūdens 
patēriņa skaitītāji, 
nomainīti aizbīdņi 
un hidranti – 261 
gab.,iegādātas 15 
tīklu apkopes 
iekārtas 

• Pārbūvēti vai no jauna 
izbūvēti  ūdensvada 
kanalizācijas tīkli: 
- Pārventā 
- Jāņciemā 
- Žāžciemā 
- Jaunpilsētā 
- Vecpilsētā 
- Ostgala rajonā 

• Kopā darbi veikti 79 ielu 
posmos, t.sk. 
pārbūvētas 5 
kanalizācijas sūkņu 
stacijas un izbūvēta 1 
jauna kanalizācijas  
sūkņu stacija, veikti 
ūdens patēriņa 
uzskaites uzlabošanas 
pasākumi, nomainot 33 
ūdens patēriņa 
skaitītājus 

• No jauna izbūvēti 
ūdensvada un 
kanalizācijas tīkli 
12 ielu posmos un 
izbūvētas 2 jaunas 
kanalizācijas sūkņu 
stacijas rajonos, 
kur iepriekš nebija 
centralizētu tīklu 

• Atjaunoti tīkli 4 
koplietošanas 
teritorijās, 
atjaunoti 
kanalizācijas 
kolektori 5 ielu 
posmos 

• Pārbūvēti vai no 
jauna izbūvēti 
ūdensvada un 
kanalizācijas tīkli 5 
ielu posmos un 
izbūvēta 1 jauna 
kanalizācijas 
sūkņu stacija 
rajonā, kur 
iepriekš nebija 
centralizētu tīklu 


