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MĒNEŠA  NOTIKUMS � 18. un 24.aprīlī tika noslēgti projekta "Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpilī, III kārta", kurš tiek realizēts ar Eiropas Kohēzijas fonda atbalstu, 
būvdarbu daĜas pirmie līgumi. Pirmais no tiem paredz būvlīguma 
"Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils 
pilsētas rajonā Križi un no „Vingri I” līdz „Vingri II”" izpildi (uzĦēmējs - CBF 
"Binders", līguma kopējā summa - 3 416 009, 15 Ls), otrais – inženiertehniskās 
uzraudzības veikšanu visu būvdarbu līgumu izpildes gaitā projekta ietvaros 
(izpildītājs - SIA "Lakalme", līguma kopējā summa - 343 796,00 Ls).  
 
   SaskaĦā ar izstrādātiem konkursa dokumentiem, visu projektā paredzēto 
būvdarbu izpilde (ap 90 km ūdensvada un kanalizācijas tīklu nomaiĦa un izbūve 7 
pilsētas mikrorajonos, 18 KSS, maăistrālo cauruĜvadu, diėeru izbūve u.tml.) 
sadalīta 6 daĜās, katrā tiek veikti atklāti konkursi uzĦēmējiem. Piecu daĜu izpildei, 
uzĦēmējiem sākumā nāksies izstrādāt tehnisko projektu un atbilstoši tam izpildīt 
būvdarbus (savas daĜas izpildi no projektēšanas uzsāks arī CBF "Binders" speci-
ālisti), turpretī, vienai daĜai projekts jau gatavs (to projektēšanas līguma ietvaros 
izpildīja firma "Aqua-Brambis"), un šī konkursa uzvarētāji varēs uzreiz pievērsties 
būvniecībai. Līdz 2012.gada beigām tiek plānots izsludināt visus būvdarbu 
konkursus un pēc to rezultātiem noslēgt līgumus ar uzĦēmējiem. Atkarībā no 
līgumu veida un apjoma, to izpildes termiĦi sastāda no 18 līdz 24 mēnešiem, pie 
tam visiem darbiem jābūt pabeigtiem ne vēlāk par 2015.gada 1.jūniju. 
 
   Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta", kura izmaksas 
sastāda 15 milj.Ls (no tām  10,3 milj. - Kohēzijas fonda līdzekĜi), pamatmērėis ir 
pilsētas ūdenssaimniecības pilnveidošana atbilstoši Latvijas un Eiropas 
likumdošanas prasībām, lai nodrošinātu lielākai pilsētnieku daĜai centralizēto 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību. Projekta 
administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību veic LR Vides 
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija.   
 

www.daugavpils.udens.lv 

�  19.aprīlī “Daugavpils ūdens” speciālistu grupa apmeklēja radniecīgu 
uzĦēmumu ”Akštaitijos  vandenys” no Lietuvas pilsētas Paneveža. 
UzĦēmumam ir senie draudzības sakari, tāpēc kolēău tikšanām ir praktisks raksturs. 
Šoreiz vizītes mērėis bija pieredzes izpēte ūdensgūtĦu apkalpošanas un 
laboratorijas darba organizācijas jomā. Mūsu speciālisti iepazinās ar ūdensapgādes 
objektu automatizētās vadības sistēmas, kontroles mērīšanas ierīču un sūkĦu 
aprīkojuma ekspluatācijas īpatnībām (īpašu interesi izraisīja siltumsūkĦa 
izmantošana telpu apsildīšanai), kā arī iepazinās ar laboratorijas darbu. Lietuvas 
kolēăi, savukārt, pauda nodomu apmeklēt mūsu jauno objektu virkni , kuri ir aprīkoti 
atbilstoši augstākām mūsdienīgām prasībām un izpētīt monitoringa veikšanas 
pieredzi ūdensgūtnēs.  
          
� 21.aprīlī “Daugavpils ūdens” darbinieki piedalījās valsts kolektīvā uzkopšanā 
– Lielajā Talkā. Šogad, šīs noderīgs un jau kĜuvis par tradicionālo vairākiem 
iedzīvotājiem un kolektīviem pasākums notika ar ūdens zīmi: izvēloties darba vietu, 
īpašu uzmanību pievērsa ūdenstilpĦu un blakus esošo atpūtas un peldēšanas zonu 
attīrīšanai no atkritumiem. Tēma ir tieši saistīta ar mūsu uzĦēmuma darbības jomu, 
kas pie tam atrodas līdzās Daugavas upei, tāpēc to, kuri vēlējās piedalīties kopējā 
darbā, bija gana daudz. Kopīgiem spēkiem tika sakārtota ievērojama teritorija gar 
dambi Gajokā – līdz ar to lielākais savākto atkritumu apjoms bija blakus esošo 
dzīvojamo māju iedzīvotāju “saimnieciskās” darbības rezultāts, kuri diemžēl 
nepiedalījās šajā pasākumā.          
  

MĒNEŠA JAUNUMI 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


