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Noslēdzies astotā būvniecības līguma izpilde projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros
2015.gada 30.oktobrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta”
līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana
Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13,14,15)
saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums,
1999.g. (Sarkanā grāmata))” ietvaros veikti darbi.
Šī līguma īstenošanai 28.05.2015. tika parakstīts līgums ar vietējo būvfirmu SIA
„Daugavpils būvmehanizācija”, kurai bija jāveic būvniecības darbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai 14 ielu
posmos trīs Daugavpils mikrorajonos pēc jau gatava projekta (projektētājs - SIA “Ekolat”).
Līguma izpildes sarežģījums bija saistīts ar izpildes termiņa saīsināšanu un nepieciešamību turpināt iepriekšējā uzņēmēja
nepabeigtos darbus ( jo tika pieņemts lēmums par agrāk noslēgtā līguma pārtraukšanu ar SIA “EVICON”, kura neievēroja
darbu izpildes grafiku).
SIA „Daugavpils būvmehanizācija” speciālisti veica darbus būvlaukumos no š.g. 16.jūnijā līdz 24.augustam. Šajā periodā
tika izbūvēti jauni ūdensvada tīkli ar kopējo garumu 1,9 km J. Forštadtes mikrorajonā, savukārt, kanalizācijas tīklu
paplašināšana un rekonstrukcija 4,1 km kopgarumā tika veikta 3 pilsētas rajonos:
 J. Forštadtes mikrorajonā (ar kopējo garumu 3,3 km );
 Cēsu ielas rajonā (posms 0,5 km garumā);
 Gajokas mikrorajonā (pa Fabrikas un Dzelzceļu ielām) 0,3 km garumā.
Vienlaicīgi ar cauruļvadu ierīkošanu inženiertīklos uzstādītas 261 kanalizācijas un 16 ūdensvada akas, kā arī izveidota 161
pieslēguma vieta kanalizācijas sistēmai un 56 pieslēguma vietas - ūdensapgādes sistēmai. Būvdarbu veikšanas teritoriju
sakārtošanai paveikti darbi ap 8,6 tūkst m2 ielu seguma atjaunošanai un ap 3,8 tūkst.m2 zāliena atjaunošanai. Paveikto darbu
vērtība (bez PVN) – 511 142,65 EUR.
Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ar kopējo vērtību 20,8 milj. EUR bez PVN (no kuriem
14,7 milj. EUR ir ES Kohēzijas fonda līdzekļi) tiek realizēts 2011.-2015.gadu periodā ar mērķi uzlabot ūdens un kanalizācijas
pakalpojumu kvalitāti Daugavpils pilsētā atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un nodrošināt centralizēto ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu pieejamību lielākam pilsētnieku skaitam, galvenokārt, privātā sektora iedzīvotājiem. Šim mērķim
Daugavpilī tiks izbūvēti un rekonstruēti ap 90 km ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu (ieskaitot 20 sūkņu stacijas un
paplašinātas infrastruktūras nepieciešama aprīkojuma ierīkošanu). Uz doto brīdi 8 būvniecības līgumu ietvaros izbūvētie
objekti jau nodoti ekspluatācijā SIA “Daugavpils ūdens” speciālistiem un tuvākajā laikā atlikušo 2 līgumu ietvaros paveiktie
darbi arī tiks parādīti pieņemšanas komisijai. Tādējādi, var droši teikt, ka visi projektā paredzētie darbi tiks savlaicīgi izpildīti
- līdz 2015.gada 30.decembrim.
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Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Daugavpils ūdens”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR VARAM.
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