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MĒNEŠA NOTIKUMS 

  Atgādināsim, ka visu būvdarbu apjomu pēc 3.kārtas projekta (tā ir ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošana 
aptuveni 90 km garumā, 18 kanalizācijas sūkĦu staciju izbūve, maăistrālo kolektoru un ūdensvadu nomaiĦa) 
paredzēts izpildīt līdz 2015.gada 1.jūnijam 9 būvdarbu līgumu ietvaros. Pieci līgumi no tiem tiks pabeigti jau 
nākamgad – to ietvaros uzĦēmēji izpildīja gandrīz pusi no ieplānotiem darbiem un pakāpeniski sāk nodot objektus 
ekspluatācijā. Pēc diviem nesen noslēgtiem līgumiem uzĦēmēji uzsāka tehnisko projektu izstrādi un būvdarbus 
uzsāks nākamgad, tāpat kā vēl divu līgumu izpildītāji, kurus noteiks pēc pašlaik esošo konkursu rezultātiem. Grafiks 
ir saspringts un visu projekta dalībnieku uzdevums ir nodrošināt precīzu mijiedarbību, lai savlaicīgi un kvalitatīvi 
izpildīt visas uzĦemtas saistības. 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

� 2013.gada 22.novembrī starp SIA “Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un 
SIA “RBSSKALS Būvvaldība” (UzĦēmējs) tika parakstīts projektēšanas un 
būvnie-cības līgums „Maăistrālo kanalizācijas sistēmas kolektoru rekon-
strukcija”, kas tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinan-
sētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros.  
     Maăistrālo kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija tiks veikta ar mērėi 
samazināt infiltrāciju pilsētas kanalizācijas sistēmā (notekūdeĦu nokĜūšana 
augsnē notekūdeĦu savākšanas un novadīšanas procesā), ar šo nolūku tiks 
veikta daĜējā esošo cauruĜvadu nomaiĦa un palielināts to diametrs, kā arī tiks 
izbūvēts notekūdeĦu uzkrājējtilpums. Līguma ietvaros paredzēta 4 galveno 
kanalizācijas kolektoru ar diametru 600 – 1500 mm rekonstrukcija ap 2 km 
kopgarumā, pie tam kolektori Vienības, Kandavas un Rīgas ielās tiks 
rekonstruēti daĜēji, bet kolektors Alejas ielā tiks nomainīts visā garumā (no 
18.Novembra ielas līdz Kandavas ielai). Bez tam, šajā rajonā tiks izbūvēts 
notekūdeĦu uzkrāšanas rezervuārs 900 m3 apjomā, kas Ĝaus atrisināt Alejas 
ielas posma applūšanas problēmu stipru lietusgāžu laikā. Šo darbu izpildei 
atvēlēti 18 mēneši, līguma summa (bez PVN) sastāda 2 449 878,98 Ls. 
 

� SIA “Daugavpils ūdens” remonta mehāniskā iecirkĦa darbinieki arī 
secināja par izpildītiem darbiem. Pašu spēkiem veikti vairāki būvniecības un 
remonta darbi, sarežăītu rezerves daĜu un konstrukciju izgatavošana ievērojami 
samazina uzĦēmuma izmaksas tam piederošo objektu, aprīkojuma, mēbeles un 
teritoriju uzturēšanu atbilstošā stāvoklī. Tas ierobežotas finansēšanas apstākĜos 
Ĝauj nelielam kolektīvam izpildīt lielāku nepieciešamu darbu apjomu. 
    Šogad ieplānotie darbi izpildīti visās jomās – rezerves daĜu izgatavošana, 
darba apstākĜu uzlabošana (izremontētas stacijas Vingri I operatoru darba 
vietas, kanalizācijas attīrīšanas iekārtu atslēdznieku darbnīca un metināšanas 
telpas), sanitāro un higiēnisko prasību nodrošināšana (kanalizācijas attīrīšanas 
iekārtu atslēdznieku un laboratorijas darbinieku sadzīves telpu remonts un 
aprīkošana), kā arī veikti darbi, kuri novērš ēku un konstrukciju sabrukšanu 
(izremontētas kāpnes bakterioloăiskajā laboratorijā, veikts daĜējs ražošanas un 
administratīvo ēku jumtu segumu, fasāžu un fundamentu remonts). 
     Bez tam uzĦēmumam “Daugavpils ūdens”, uz kura teritorijas atrodas divi 19. 
gadsimta objekti (ūdens attīrīšanas stacija un pirmās pilsētas ūdensgūtnes 
Gajoka-1 personāla ēka), ir saistības vēsturiskā mantojuma objektu 
saglabāšanā, kuru stāvokli regulāri pārbauda Valsts kultūras pieminekĜu 
aizsardzības inspekcija. Šogad izdevās atrast resursus un veikt savdabīgu 
dāvanu Gajoka-1 stacijai, kura nākamgad atzīmēs 125. jubileju (nostiprināti 
griesti un veikts kosmētiskais remonts mašīnu zālē, kurā tagad ir izvietota 
pilsētas ūdensapgādes vēstures ekspozīcija). 
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