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Līgumu noslēgšana projekta ietvaros 

 

2019.gada beigās tika parakstīti divi līgumi 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta 

“Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība 

Judovkas rajonā, Daugavpilī” (Nr.5.3.1.0/18/I/001) 

būvniecības daļas izpildei.  

    

  

 

 
     SIA “Daugavpils ūdens”, turpinot projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas 

rajonā, Daugavpilī”(Nr.5.3.1.0/18/I/001) realizāciju, šī gada decembrī noslēdza līgumus ar uzņēmējiem, kuri 

paveikto publisko iepirkumu procedūru rezultātā tika atzīti par uzvarētajiem, proti: 

•   2019.gada 16. decembrī tika parakstīts līgums “Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības 

Kohēzijas fonda projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, 

Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, Nr.DŪ-2019/3 (Uzņēmējs – SIA “LAGRON”, līguma summa 

bez PVN – 4 651 502,46 EUR, līguma izpildes termiņš 365 dienas no darbu uzsākšanas datuma); 

•   2019.gada 23.decembrī tika parakstīts līgums “Inženiertehniskās uzraudzība  projekta 

„Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 

5.3.1.)”, Nr.DŪ-2018/5  (Uzņēmējs – SIA “Geo Consultants”, līguma summa bez PVN – 67 000,00 

EUR, līguma izpildes termiņš – līdz būvobjektu nodošanai ekspluatācijā). 

 

     Projekta ietvaros uz izstrādāto būvprojektu pamatā (projektētājs – SIA “Ekolat”) Judovkas mikrorajonā 

tiks veikti sekojošie būvniecības darbi: 

• sadzīves notekūdeņu spiediena kanalizācijas būvniecība – 1418 m garumā; 

• kanalizācijas dīķeru (cauruļvadi zem Daugavas upes) būvniecība – 823 m kopgarumā (2x411,5m); 

• 3 kanalizācijas sūkņu staciju ar elektroapgādes pieslēgumu būvniecība; 

• kanalizācijas tīklu būvniecība 7 136,5 m garumā; 

• ūdensapgādes tīklu būvniecība 9 580,5 m garumā; 

• ūdensvada dīķeru būvniecība 826 m kopgarumā (2x413 m). 

 

     Projekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” tiek realizēts ar 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (1 775 050,00 EUR jeb 68,16% no attiecināmajiem 

izdevumiem) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa SAM 5.3.1. 

ietvaros. 

     Projekta mērķis – attīstīt SIA “Daugavpils ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. 

samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikācijas riskus. Kopējais projekta 

realizācijas termiņš ieskaitot pieslēgumu jaunizbūvētiem tīkliem izveidi ir noteikts līdz 2023.gada 

26.augustam.  
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