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MĒNEŠA NOTIKUMS 
� Šī gada 13.jūnijā, Daugavpilī, starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) 
un SIA „Velve” (UzĦēmējs) tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu paplašināšana 1.sistēmā – Grīva 1”. Līgums tiks 
īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros.  
   Grīvas rajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar pilsētas dzeramo ūdeni un 
kanalizācijas pakalpojumiem paredzēta 8 km jauna ūdensvada un 6,5  
kanalizācijas tīklu izbūve (Komunālās, Martas, PieniĦu, Oškalna, Niedru, Vītolu, 
Ziedu, Staru,  Bišu ielas rajonos), kā arī esošo kanalizācijas kolektoru DN 700 mm 
un DN 200 mm un esošā ūdensvada rekonstrukcija Veidenbauma un Ėiršu ielās. 
Papildus tam būs nepieciešams izbūvēt arī 1 jaunu kanalizācijas sūkĦu staciju 
(KSS), lai nodrošinātu kanalizācijas sistēmas normālu darbību. 
    Šīs līgums tiks īstenots saskaĦa ar FIDIC Sarkanās grāmatas noteikumiem (pēc 
jau izstrādātā un saskaĦotā projekta) un uzĦēmējs varēs uzreiz uzsākt darbus 
būvlaukumā. Atbilstoši projekta Inženiera lēmumam (SIA”Lakalme”), darbus šī 
līguma ietvaros nepieciešams uzsākt šī gada 15.jūlijā, bet visa līguma izpildei 
atvēlēti 10 mēneši.  Līguma summa (bez PVN) – 1 998 078, 71  Ls. 
     Uz doto brīdi projekta 3.kārtas realizācijas gaita atbilst iepriekš ieplānotiem 
termiĦiem  - iepirkuma procedūras tuvojas noslēgumam (no 9 plānotiem 
būvniecības līgumiem 5 līgumi jau noslēgti un tuvākajā laikā tiks izsludināti visu 
kontraktu izpildītāji ). No tiem aktīvas būvniecības fāzē  atrodas trīs pagājušā gadā 
noslēgtie līgumi (darbus veic  Stropu, RuăeĜu, Jaunbūves, Niderkūnu , Križu un 
Gubiščes ezera mikrorajonos)  Turpinās arī ūdensgūtnes Vingri maăistrālā 
ūdensvada nomaiĦa. Bet Ărīvas mikrorajona 5 posmos būvētāji jau pabeidza 
cauruĜvadu ierīkošanu un gatavo jaunizbūvēto sistēmu  hidrauliskai  pārbaudei.  
   Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” īstenošanas rezultātā, 
kura prioritāte ir pilsētas centralizēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu attīstība 
privātmāju apbūves mikrorajonos,   2015.gada vidū gandrīz 1400 mājsaimniecībām 
kĜūs pieejami centralizētās ūdensapgādes pakalpojumi un 2000 mājsaimniecībām 
– centralizētās kanalizācijas pakalpojumi.  
   Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR 
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija. 
 

www.daugavpils.udens.lv 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

� 2013.gada 18.jūnijā SIA "Daugavpils ūdens" darbinieku pilnvaroto 
pārstāvju konferencē tika apstiprināts jaunais darba koplīgums. Šīs līgums 
ir rakstiskā vienošanās starp darba devēju, darbiniekiem un arodorganizāciju par 
darba tiesisko attiecību regulējumu (darba laiks, darba samaksas organizācija, 
darbinieku veselība un darba aizsardzība, kvalifikācijas celšanas iespējas, 
sociālās garantijas utt.).Iepriekšējais koplīgums tika apstiprināts 2008.gadā un tā 
darbības laikā tika papildināts ar 4 vienošanās. IekĜaujamo izmaiĦu un 
piedāvājumu izskatīšanai un apspriešanai tika izveidota darba grupa 14 cilvēku 
sastāvā, kurā bija iekĜauti visu  3 pušu pārstāvji. Lēmumi tika pieĦemti koleăiāli, 
Ħemot vērā visu nepieciešamo prasību izpildi un resursu pieejamību. 
 

MĒNEŠA JAUNUMI 

     Tā, jauna darba koplīguma saturā tika iekĜauti obligātie papildinājumi atbilstoši izmaiĦām darba likumdošanas un 
darba aizsardzības sfērā (koriăēta darba apavu un apăērbu izdošanas kārtība un laiks, papildināts darbinieku 
obligātās veselības pārbaudes saraksts u.tml.). Koplīguma papildpozīcijas (materiālās palīdzības sniegšana un citas 
naudas izmaksas) palika praktiski nemainīgas un minimālas, kas saistīts ar finanšu līdzekĜu ierobežojumiem. 
Apstiprinātais darba koplīgums būs spēkā līdz 2016.gada 18.jūnijam. Nepieciešamības gadījumā, koplīguma 
darbības gaitā pēc pušu vienošanās tajā var tikt iekĜautas izmaiĦas un papildinājumi.  


