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Būvniecības līguma noslēgšana projekta  

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros 
 

     Šī gada  29.maijā starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA 

„Daugavpils būvmehanizācija” (Uzņēmējs) tika parakstīts būvdarbu līgums 

„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))”, kurš tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” 

ietvaros.  

   

 

   Šī līguma ietvaros uzņēmējam 70 dienu laikā jāpabeidz uzsākti būvniecības darbi ap 1,4  km jaunu ielas ūdens-apgādes 

tīklu un ap 3 km pašteces kanalizācijas tīklu ierīkošanai trīs Daugavpils pilsētas  rajonos (šī gada sākumā tika pieņemts 

lēmums par šo darbu izpildes  līguma pārtraukšanu ar SIA “EVICON” ( jo uzņēmējs neievēroja darbu izpildes grafiku)  un 

par atkārtotas iepirkumu procedūras  izsludināšanu) . Būvdarbi tiks izpildīti pēc jau gatava projekta (projektētājs - SIA 

“Ekolat”). Akceptētā līguma summa (bez PVN) ir 511 144,15EUR. 

   

  Saskaņā ar projektu, jauni ūdensvada tīkli tiks izbūvēti J. Forštadtē (pa Arendoles, Vidzemes, Līksnas, Cīruļu, Skostu, Ceru 

un  Tirzas ielām), savukārt,  kanalizācijas tīklu  paplašināšana un rekonstrukcija paredzēta 3 pilsētas rajonos: 

 Jaunās Forštadtes mikrorajonā (pa Līksnas, Skostu, Cīruļu, Ceru, Līko, Arendoles, Aveņu un Zeltkalna ielām ar 

kopējo garumu ap 2,2 km ); 

 Cēsu ielas rajonā (posms ap 0,5 km garumā); 

  Gajokas mikrorajonā (pa Fabrikas un Dzelzceļu ielām) ap 0,3 km garumā. 

 

      Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ar kopējo vērtību ap 20,8 milj. EUR (no kuriem 14,7 milj. 

EUR ir 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). Visu paredzēto būvdarbu apjomu plānots izpildīt līdz 

2015.gada beigām 9 būvlīgumu ietvaros. Uz doto brīdi 5 būvlīgumi jau pabeigti, vēl 2 līgumu ietvaros uzņēmēji gatavo 

dokumentāciju objektu nodošanai ekspluatācijā (kanalizācijas sistēmas posmi Centrā un Stropu ezera rajonā), kā arī uzsākti 

darbi esošās spiedienkanalizācijas pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcijai. 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/

