
     

 

   
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ЯНВАРЬ  2015 

СОБЫТИЯ  ПРОЕКТА 
� Janvārī tika apkopoti būvniecības līgumu izpildes rezultāti projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros. Projekts „Ūdens-
saimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ar kopējo vērtību 20,8 milj. EUR (bez 
PVN) (no kuriem 14,7 milj. EUR ir Kohēzijas fonda līdzekĜi) tiek realizēts 
Daugavpilī 2011.-2015.gadu periodā ar mērėi nodrošināt centralizēto ūdensapgā-
des un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti un pieejamību lielākam pilsētnieku 
skaitam, galvenokārt, privātā sektora iedzīvotājiem. Iedalītā finansējuma ietvaros 
tika izstrādāta pasākumu programma, saskaĦā ar kuru izvirzīto mērėu 
sasniegšanai 7 pilsētas mikrorajonos vajadzēja izbūvēt aptuveni 90 km garus 
ūdensvada un kanalizācijas tīklus, kā arī izbūvēt un rekonstruēt virkni svarīgu 
pilsētas ūdenssaimniecības objektu (kanalizācijas sūkĦu stacijas, maăistrālie 
ūdensvadi, kanalizācijas kolektori, dīėeri utt.). Lai iekĜautos noteiktos termiĦos, 
tika pieĦemts lēmums sadalīt visu ieplānoto darbu apjomu 9 būvniecības 
līgumos. 2011.gada oktobrī sākās konkursu izsludināšana, 2012.gada aprīlī tika 
noslēgts pirmais būvniecības līgums un tā paša gada oktobrī būvuzĦēmēji, 
izpildot visas sagatavošanas procedūras, uzsāka darbus būvlaukumā. 
    Nākamo 2 gadu laikā pēc veikto konkursu rezultātiem tika parakstīti un uzsākti 
darbi vēl pēc 7 būvniecības līgumiem. Šajā periodā tika izpildīts ievērojams 
būvniecības apjoms, kura procesā notika pakāpeniska pabeigto tīklu posmu 
nodošana ekspluatācijā, kas deva iespēju daudziem māju īpašniekiem pieslēgt 
savas mājas centralizētām ūdensvada un kanalizācijas sistēmām vēl pirms 
pilnīgas projekta pabeigšanas. 

Rezultātā, projekta noslēdzošā gada sākumā situācija projekta būvniecības 
daĜas īstenošanā izskatās sekojoši: 
Pabeigta 5 būvniecības līgumu izpilde – 

� “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1.sistēmā – Grīva 1” 
(galvenais būvuzĦēmējs – SIA „Velve”);  

� „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 
Daugavpils pilsētas rajonā Križi un no „Vingri I” līdz „Vingri II” (galvenais 
būvuzĦēmējs - CBF SIA „Binders”);  

� „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 
Daugavpils pilsētas Grīvas un Niderkūnu rajonā” (galvenais būvuzĦēmējs – 
SIA “YIT celtniecība”).  

� „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana mikrorajonā Jaunie 
Stropi” (galvenais būvuzĦēmējs - CBF SIA „Binders”); 

� „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 
Daugavpils pilsētas rajonos Stropi, Ruăeli, Jaunbūve, Gubiščes ezera” 
(galvenais būvuzĦēmējs – SIA „RBSSKALS būvvadība”). 

 
 

        2015.gadā, sākoties labvēlīgiem laika apstākĜiem, tiks turpināti būvniecības 
darbi pēc līguma „Maăistrālo kanalizācijas sistēmas kolektoru rekonstrukcija" 
pilsētas Centrā un  „Kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija" Stropu ezera 
rajonā, kā arī tiks uzsākti darbi esošās spiedienkanalizācijas pāri Daugavas un 
Lauceses upēm rekonstrukcija (tagad tuvojas beigām iepirkuma procedūras 
rīkošana šī līguma ietvaros).      
Diemžēl, viens galvenais būvuzĦēmējs (SIA “Evicon”) neievēroja darbu 
veikšanas grafiku, tādēĜ tika pieĦemts lēmums pārtraukt šo līgumu un īsākajos 
termiĦos izsludināt jaunu konkursu 1,4 km gara ūdensvada un 3 km garu 
kanalizācijas tīklu būvniecības turpināšanai Jaunas Forštadtes, Gajoka un Cēsu 
ielas rajonā.  
 

www.daugavpils.udens.lv 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


