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Būvniecības līguma noslēgšana projekta  

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros 
 
     Šī gada  23.martā starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un 
SIA „VELVE” (UzĦēmējs) tika parakstīts būvniecības līgums „D.K-16 
- esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm 
rekonstrukcija saskaĦā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma 
noteikumiem (Sarkanā grāmata)”, kurš tiks īstenots Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros.  
    

   
    UzĦēmēja uzdevums - būvniecības darbu izpilde pēc jau gatava tehniskā projekta (projektētājs – 
SIA ”REM PRO”).  Pēc līguma noteikumiem SIA „VELVE” speciālistiem jārekonstruē esošie 
sadzīves notekūdeĦu spiedvadi (dīėeri) pāri Daugavas (943 m garumā) un Lauceses (264 m garumā) 
upēm, to vietā izbūvējot jaunus cauruĜvadus, ieskaitot 2 pārslēgšanas kameras, 1 spiediendzēšanas aku 
un noslēgarmatūru.  Dīėeru Daugavas upes zemūdens daĜu  paredzēts izbūvēt no kaĜama ėeta caurulēm 
ar diametru 300 mm, bet zem Lauceses upes-izmantojot  polietilēna caurules ar diametru 160 mm. 
 
   Šī līguma ietvaros paredzēto darbu apjomu nepieciešams pabeigt 6 mēnešu laikā. Akceptētā līguma 
summa (bez PVN) ir 629 985,95  EUR. 
 
   Projekts „Ūdenssaimniecības 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 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 5 līgumi jau pabeigti, 2 līgumi atrodas būvniecības pabeigšanas 
stadijā, vēl 1 būvlīguma izpildei ir izsludināta iepirkuma procedūra.)  
Aktuālā informācija par projekta gaitu ir atrodama SIA „Daugavpils ūdens” mājas lapā – 
www.daugavpils.udens.lv ) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 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! 

 

 

 


