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Noslēdzies  trešā būvniecības līguma izpilde  projekta  

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros 

 
 
    
2014.gada 18.decembrī ekspluatācijā tika pieĦemti Eiropas Savienības 

Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 

Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas Grīvas un Niderkūnu 
rajonā (sistēmas 2, 3, 4, 5)” ietvaros veiktie darbi.     

     
 

      
  Šī līgumu īstenošanai 31.05.2012. tika parakstīts līgums ar  SIA „YIT celtniecība”, kurai bija jāveic tehniskā 
projekta izstrāde un uz tā pamata būvniecības darbi Grīvas un Niderkūnu mikrorajonu ūdenssaimniecības 
infrastruktūras sakārtošanai. Šo darbu kopējā vērtība sastāda 3 047 793,77 EUR (bez  PVN).  
 
 SaskaĦā ar  izstrādāto projektu līguma ietvaros tika izbūvēti 14,6 km ielu ūdensapgādes tīklu un ielu tīklu 
atzaru (3 km - Niderkūnos un 11,6 km – Grīvā) un 13,5 km pašteces kanalizācijas tīklu, spiedvadu un ielu tīklu 
atzaru no privātīpašumiem Grīvas mikrorajonā. Paplašinātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu drošai 
darbībai Grīvas mikrorajonā tika izbūvēti arī 7 jaunas, pilnīgi aprīkotas kanalizācijas sūkĦu stacijas (KSS) un 
rekonstruēti esošo cauruĜvadu daži posmi. 

  Vienlaicīgi ar jaunu cauruĜvadu ierīkošanu inženiertīklos tika uzstādīta noslēdzoša armatūra, 37 hidranti, 492 
pazemes ventiĜi, 53 ūdensvada un 880 kanalizācijas akas, kā arī paveikti darbi ielu seguma atjaunošanai un 
apzaĜumošanai (kopējā platība vairāk nekā 76 tūkst.m2). Līguma īstenošanas rezultātā centralizēti ūdensapgādes 
pakalpojumi  būs pieejami 603 mājsaimniecībām un kanalizācijas  pakalpojumi – 580 mājsaimniecībām. 

 
      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 līgumi jau ir izpildīti, 2 līgumu 
ietvaros darbi jau pabeigti un plānots, ka tie būs pieĦemti ekspluatācijā, vēl 3 līgumi atrodas būvniecības stadijā 
un 1 līguma izpildei notiek tehniskā projekta izstrādes pabeigšanas darbi).  
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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! 

 


