
     

 
   

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUĀRIS 2016 

MĒNEŠA JAUNUMI  

www.daugavpils.udens.lv 

 2016.gada 24.februārī tika parakstīta Vispārīgā Vienošanās ar 3 projektēšanas 
firmām, kuras pēc veiktās iepirkumu procedūras rezultātiem tika izvēlētas 
projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanai būvdarbu veikšanas 
gaitā nekustamā īpašuma objektu pieslēgšanai centralizētām ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmām, ko līdzfinansē Daugavpils pilsētas dome. Šis dokuments ir 
sava veida sākotnējais līgums, kurā ir noteikti darbu izpildes noteikumi, tehniskās 
prasības projektu izstrādei un darbu veicēju izvēle no Pasūtītāja (SIA “Daugavpils 
ūdens”) puses starp tām firmām, kuras parakstīja šo Vienošanos (SIA "BaltLine Globe", 
SIA "Ekolat" un SIA "REM PRO"). Tā, saskaņā ar noslēgto Vienošanos potenciālas 
firmas – izpildītājas saņems aicinājumus no Pasūtītāja ar lūgumu iesniegt savu finanšu 
piedāvājumu projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšanai konkrētajām adresēm 
(saraksti tiek sastādīti, balstoties uz saņemtajiem pieteikumiem no māju īpašniekiem, 
kuriem nav apstiprināta projekta darbu veikšanai nekustamā īpašuma objekta 
pieslēgšanai pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām). Projektētāju 
pienākums – 9 dienu laikā iesniegt Pasūtītājam oficiālo piedāvājumu ar piekrišanu veikt 
dotos darbus ar to vērtību norādi, kura vērtēšanas gaitā Pasūtītājs izvēlēsies izpildītāju 
katram objektam un noslēgs ar viņu atbilstošo līgumu. Projektēšanas darbu veikšanas 
līguma izpildes rezultātā Pasūtītājam jāsaņem apstiprināta projektēšanas 
dokumentācija, pamatojoties uz kuru pēc tam tiks veikti būvniecības darbi. Parakstītās 
Vienošanās darbības termiņš – 1 gads.    
 

    Kopš gada sākuma uzņēmums “Daugavpils ūdens” saņēma vairāk nekā 150 
iedzīvotāju pieteikumus viņiem piederošo nekustamā īpašuma objektu 
pieslēgšanai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām. Šāda iedzīvotāju aktivitāte 
ir saistīta ne tikai ar gaidāmo būvniecības sezonu, bet arī ar iespēju piedalīties 
Daugavpils pašvaldības programmā finanšu palīdzības sniegšanā projektēšanas un 
būvniecības darbu veikšanai, kās sākās 2016.gada 1.janvārī. Sadarbība jauno klientu 
skaita pieaugumā ir visai aktuāla Daugavpilī, kur pagājušajā gadā tika pabeigts 90 km 
garu tīklu būvniecības un rekonstrukcijas projekts, pieslēgšanas maksa tiem tagad 
ievērojami samazināsies (līdzfinansējumu 100 % apmērā, bet ne vairāk par 3000 EUR 
var saņemt personas, kurām ir I grupas invalīda, maznodrošinātas vai trūcīgas 
personas statuss un daudzbērnu ģimenes, pārējām iedzīvotāju grupām ir paredzēta 50 
% vai 55% (ja ir gatavs projekts) izdevumu segšana, bet ne vairāk par 1500 EUR). 
     
   Programmas īstenošana notiek saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.45, atbilstoši tiem “Daugavpils ūdens” speciālisti pieņem pieteikumus, 
administrē un koordinē procesu, bet gala lēmumu līdzekļu piešķiršanā pieņem 
Daugavpils pilsētas domes Īpašumu komiteja. Lai programmas pielietošana būtu 
maksimāli saprotama un caurskatāma visām pusēm, tika veikts ievērojams 
organizatorisks un informatīvs darbs, noteiktas atbildīgās personas un izstrādāti 
iekšējie normatīvie dokumenti. Efektīvai programmai iedalīto pilsētas budžeta līdzekļu 
izmantošanai (200 tūkst. EUR) tika sagatavotas un veiktas iepirkumu procedūras starp 
firmām, kuras veiks projektēšanas (daudziem pieteicējiem nav gatavu projektu) un 
būvniecības darbus. Pašlaik notiek procedūru detalizēta izstrāde, kā arī sagatavošanās 
pirmo 4 pieteikumu izpildei, kuriem jau ir pieņemts pozitīvs Daugavpils pilsētas domes 
Īpašumu komitejas lēmums.  
  
  

 

Rādītāji Mērvien. Janvāris- februāris 

2015.gads 2016.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
tūkst.m3 602,9 615,7 102,1 

 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
tūkst.m3 658,2 642,1 97,6 
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