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Preses- relīze

2015.gada 9.decembrī

Noslēgusies pēdējā būvlīguma un projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” izpilde
2015.gada 2.decembrī tika parakstīts akts par ūdensvada un kanalizācijas tīklu
posmu pieņemšanu ekspluatācijā, kuri tika izbūvēti līguma „Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunbūves, Ruģeļu un Grīvas rajonos,
Daugavpilī,
Eiropas
Savienības
līdzekļu
līdzfinansētā
projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros” realizācijas laikā.
Pēdējā būvniecības līguma izpildītāji – SIA “LEVEN”, sākot no 13.08.2015. veica būvniecības darbus
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanai ar nepieciešamo aku un noslēgarmatūras uzstādīšanu trīs Daugavpils
pilsētas rajonos pēc jau gatava projekta (projektētājs - SIA “ C projekti”). Saskaņā ar būvprojektu, jauni ūdensvada
tīkli 0,2 km kopgarumā tika ierīkoti Ruģeļos (Nometņu ielā) un Grīvā (Komunālajā un Druvu ielās). Savukārt,
kanalizācijas tīklu paplašināšana 1,06 km kopgarumā tika veikta Jaunbūves mikrorajonā (Ventspils, Arodu un Kļavu
ielu posmos) un Grīvas mikrorajonā (Druvu un Komunālajā ielās). Šī līguma izpildes rezultātā 47 namīpašumiem tika
izveidotas pieslēguma vietas pilsētas centralizētām ūdensapgādes (9 vietas) un kanalizācijas (38 vietas) sistēmām.
Paveikto darbu vērtība (bez PVN) –134 281,45 EUR.
Ar šī līguma pabeigšanu visas projekta ieplānotas aktivitātes ir izpildītas un kārtējais investīcijas projekts,
kurš tika realizēts Daugavpilī 2011.-2015. gadu periodā, pateicoties Daugavpils pašvaldības, Latvijas valsts un
Eiropas Savienības attiecīgo struktūru, fondu un speciālistu sadarbībai ūdenssaimniecības attīstības jomā, ir
veiksmīgi pabeigts.
PROJEKTA “ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA DAUGAVPILĪ, III KĀRTA” GALVENIE DATI:
Projekta, darbības programmas un
Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta”
aktivitātes nosaukums:
Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/007, programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi" aktivitāte 3.5.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"
Īstenošanas laiks:
Projekta termiņš: 19.08.2011.- 30.12.2015.
Būvdarbi: 10.2012.-10.2015.
Projekta mērķi:
Turpināt Eiropas Savienības direktīvu prasību ieviešanu Daugavpils
ūdenssaimniecībā, lai uzlabotu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti
Daugavpils pilsētā un nodrošinātu lielākam pilsētnieku skaitam, galvenokārt,
privātā sektora iedzīvotājiem, to izmantošanas iespēju ūdensvada un
kanalizācijas infrastruktūras paplašināšanas un rekonstrukcijas rēķinā
Kopējas izmaksas un finansējumaProjekta kopējas izmaksas bez PVN sastāda 20 907 704.65 EUR, no tām:
avoti:
14 700 411,00 EUR – Kohēzijas fonda līdzfinansējums,
789 615,50 EUR – Daugavpils pilsētas domes finansējums un
5 417 678,15 EUR – SIA „Daugavpils ūdens” pašu un kredīta līdzekļi

Projekta līgumu izpildītāji:

Projekta aktivitātes:

Tehniskos projektus izstrādāja SIA “Aqua-Brambis”, SIA “REM PRO”, SIA
“Ekolat” un SIA “C Projekti” speciālisti;
10 būvniecības līgumu galvenie būvuzņēmēji ir SIA “RBSSKALS
Būvvadība” , SIA “YIT Celtniecība”, CBF SIA “Binders”, SIA “Velve”, SIA
”Daugavpils būvmehanizācija” un SIA “Leven”;
Līguma par inženiertehnisko uzraudzību izpildītājs - SIA "LAKALME"
Projekta mērķu sasniegšanai iedalītā finansējuma ietvaros Daugavpilī tika
izpildīta izstrādāta pasākumu programma, saskaņā ar kuru 8 pilsētas
mikrorajonos (Grīva, Niderkūni, J.Stropi, Jaunbūve, Rugeļi, Križi, J.Forštadte,
Centrs) ierīkoti aptuveni 95 km gari cauruļvadi un izbūvēti ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas drošas darbības nepieciešami objekti, proti:
Veikta sekojoša ūdensapgādes sistēmas uzlabošana:
 Ielu ūdensapgādes tīklu paplašināšana – 33.8 km
 Esošo ielu ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija – 4 km
 Ūdensgūtnes “Vingri” maģistrālā ūdensvada pārbūve – 5.1 km
 III pacēluma sūkņu stacijas būvniecība Križos
 Izveidoto pieslēgumu vietu skaits – 1663 gab.
Veikta sekojoša kanalizācijas sistēmas uzlabošana:
 Ielu kanalizācijas tīklu paplašināšana – 35,3 km
 Esošo ielu kanalizācijas tīklu rekonstrukcija – 0,7 km
 20 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve un aprīkošana
 Kanalizācijas spiedvadu izbūve un rekonstrukcija – 13.2 km
 4 galveno kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija pilsētas centrā – 1.9
km
 Kanalizācijas spiedvadu (dīķeru) pāri Lauceses un Daugavas upēm
rekonstrukcija – 1.2 km
 Notekūdeņu krājrezervuāra būvniecība (V-900 m3) autoostas rajonā
 Izveidoto pieslēgumu vietu skaits – 1941 gab.

Projekta rezultāti:

Šo pasākumu īstenošanas rezultātā uzlabojās pakalpojumu kvalitāte, tika
izveidoti labvēlīgi apstākļi teritorijas attīstībai, samazinājās ūdens zudumi, tika
veikta ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma un
infiltrācijas apjomu samazināšana, tika palielināta ūdensapgādes un
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība un tiks uzlabots apkārtējās
vides stāvoklis, kas pozitīvi ietekmē esošo un potenciālo iedzīvotāju dzīves
kvalitāti, veicinās arī uzņēmējdarbības attīstību.

_________________________________________________________________________________
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 Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

