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Noslēdzies septītā būvniecības līguma izpilde projekta  

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros 
 

    
2015.gada  12.augustā ekspluatācijā tika pieņemti kanalizācijas sistēmas 

objekti Alejas ielā, kas kļūst par  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” 

būvlīguma „Maģistrālo kanalizācijas sistēmas kolektoru rekonstrukcija (D.K-

15)” pabeigšanu.     

 

     Šī līgumu īstenošanai 22.11.2013. tika parakstīts līgums ar SIA „RBSSKALS 

būvvadība”, kurai bija jāveic projektēšanas un būvniecības darbi esošo kanalizācijas sistēmas kolektoru sakārtošanai 

Daugavpils pilsētas Centra mikrorajonā. 

   

   Šim nolūkam līguma ietvaros bija veikta detalizēta apsekošana,  izstrādāti tehniskie projekti un pēc tam, pakāpeniski, 

sadalot darbus 7 posmos, rekonstruēti  4 galvenie kolektori  2,26 km kopgarumā. No tiem 3 kolektori bija daļēji pārbūvēti 

(Balvu ielas, Kandavas ielas un Rīgas ielas kolektoriem bija nomainīti novecojušo cauruļvadu posmi(t.sk. ar beztranšejas 

metodi) un palielināta to caurlaides spēja). Īpaša uzmanība tika pievērsta Alejas ielas kolektora rekonstrukcijai: pirms 70 

gadiem izbūvēts betona un ķieģeļu kolektors tika nomainīts visā garumā (kas prasīja cauruļu ar diametru 800 – 1200 mm 

pārlikšanu vairāk nekā 1 km garumā). Bez tam, lai atrisinātu jautājumu ar teritoriju applūšanu spēcīgu nokrišņu laikā, tika 

pieņemts lēmums par uzkrāšanas rezervuāra V-900 m3 izbūvi pārlieku lietusūdeņu pieņemšanai. Vienlaicīgi ar kolektoru 

nomaiņu kanalizācijas tīklos izbūvētas 89 dzelzsbetona un plastmasas kanalizācijas akas, 2 sadzīves kanalizācijas kameras, 

kā arī būvdarbu veikšanas teritoriju sakārtošanai paveikti darbi ap 4,5 tūkst m2  ielu seguma atjaunošanai un ap 9,3 tūkst.m2  

teritorijas apzaļumošanai. Līguma īstenošanas rezultātā tika nodrošināta ūdens novadīšanas sistēmas normāla 

funkcionēšana, samazināti apkārtējo teritoriju applūšanas draudi un infiltrācijas apjomi pilsētas kanalizācijas sistēmā.  Šo 

darbu kopējā vērtība sastāda   3 485 863,74 EUR bez  PVN.  

 

            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). Projekts 

jāpabeidz līdz 2015.gada 30.decembrim. Uz doto brīdi ievērojamais būvniecības līgumu skaits  jau  izpildīts,  2 līgumu 

ietvaros Uzņēmēji veic darbus objektos (esošās spiedienkanalizācijas pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcijai 

un ap 1 km ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei Jaunbūves, Ruģeļu un Grīvas rajonos). 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 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! 
 

http://www.daugavpils.udens.lv/


 

 

 

 


