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Noslēdzies  otrā  būvniecības līguma izpilde  projekta  

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros 
 
    
2014.gada 14.novembrī ekspluatācijā tika pieĦemti Eiropas Savienības 

Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonā Križi 

(sistēma 6) un no „Vingri I” līdz „Vingri II”” ietvaros veiktie darbi.     

     
 

     Šī līgumu īstenošanai 18.04.2012. tika parakstīts līgums ar  CBF SIA „Binders”, kurai bija jāveic tehniskā projekta 
izstrāde un uz tā pamata būvniecības darbi Križu mikrorajona un ūdensgūtnes „Vingri” ūdenssaimniecības 
infrastruktūras sakārtošanai. Šo darbu kopējā vērtība sastāda 4 820 702,61 EUR ( bez  PVN).  
  
  Drošas ūdens transportēšanas nodrošināšanai no ūdensgūtnes "Vingri" urbumiem (Vecās Forštadtes mikrorajons) 
līdz otrā pacēluma stacijai (Ėīmijas mikrorajons) tika izbūvēti 5.5 km cauruĜvadu ar diametru 300 mm, veikta 
noslēdzošās armatūras, aku un pārslēgšanas kameru nomaiĦa. Pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas ziĦa svarīgi, ka 
rekonstrukcijas gaitā tērauda caurules, no kurām pirms 50 gadiem tika izbūvēts esošais ūdensvads, tiks nomainītas uz 
caurulēm no kaĜama ėeta ar speciālo pārklājumu,. un to ekspluatācijas laiks sastāda 80-100 gadus.  
 
  Otrais svarīgākais šī līguma uzdevums bija jautājuma atrisināšana ar drošu un kvalitatīvu pakalpojumu 
nodrošināšanu attālā Križu mikrorajona iedzīvotājiem. Tika izstrādāts un īstenots projekts ciemata lokālās ūdens 
infrastruktūras apvienošanai ar centralizētajām pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām (tam starp Križu un 
Jauno Stropu mikrorajoniem izbūvēti 4,5 km ūdens-apgādes un kanalizācijas tīklu, drošu ūdens piegādi nodrošina III 
pacēluma stacija ar dzeramā ūdens rezervuāru, un 3 jaunas kanalizācijas sūkĦu stacijas veic notekūdeĦu pārsūknēšanu 
uz pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtām).Vienlaicīgi ar jaunu cauruĜvadu ierīkošanu inženiertīklos tika uzstādīta 
noslēdzoša armatūra, 5 hidranti, 42 pazemes ventiĜi, 178 kanalizācijas un 29 ūdensvada akas, kā arī paveikti darbi ielu 
seguma atjaunošanai un apzaĜumošanai (kopējā platība vairāk nekā 16 tūkst.m2). 
 
      Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ar kopējo vērtību ap 25 milj. EUR (no kuriem 14,7 
milj. EUR ir Kohēzijas fonda līdzekĜi) tiek realizēts Daugavpilī 2011.-2015.gadu periodā ar mērėi sakārtot un 
paplašināt Daugavpils ūdenssaimniecības sistēmu un nodrošināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību lielākam pilsētnieku skaitam, galvenokārt, privātā sektora iedzīvotājiem.  Visus 
būvdarbus paredzēts paveikt 9 būvlīgumu ietvaros (uz doto brīdi 3 līgumu ietvaros darbi jau pabeigti un plānots, ka tie 
būs pieĦemti ekspluatācijā, vēl 3 līgumi atrodas būvniecības stadijā un 1 līguma izpildei uzĦēmējs veic tehniskā 
projekta izstrādi).  
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 Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līdzfinansē Eiropas  Savienība. 

 
Finansējuma saĦēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Daugavpils ūdens”. 

 

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  

LR Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija.  
 
  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


