
                            
                           

 

 

 

 

 

 

 

Preses - relīze                                                                         2019. gada  14.novembrī 

 
Līguma noslēgšana  

 

2019.gada 14.novembrī  starp SIA „Daugavpils ūdens” 

(Pasūtītājs) un SIA „Firma L4” (Izpildītājs) tika parakstīts 

iepirkuma līgums “Būvuzraudzības veikšana ERAF 

līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - 

Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”.  

    

     

 

   Šī līguma ietvaros SIA “Firma L4” speciālisti, kuri pēc veiktā atklātā konkursa rezultātiem apstiprināti kā 

Izpildītāji, apņemas veikt būvuzraudzības pakalpojumus ERAF līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes 

paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” 

ietvaros veikto būvdarbu laikā. Būvniecības darbi tiks veikti SIA “LAGRON”  divās ēkās (Administrācijas ēkā, 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļa sadzīves ēkā) SIA “Daugavpils ūdens” teritorijā, Ūdensvada ielā 3, 

Daugavpilī (turpmāk – Objekts). 

 

    Pēc noslēgtā līguma nosacījumiem, Izpildītājiem jāveic būvuzraudzība Objektā atbilstoši SIA “REM 

PRO”(projektēšanas līguma izpildītāji) izstrādātajām 4 apliecinājuma kartēm (atsevišķiem projektiem ) , kā arī 

uz apliecinājuma karšu pamata izstrādātiem 2 būvprojektiem abu ēku konstruktīvo mezglu būvniecībai (projekti 

tiks izstrādāti būvlīguma ietvaros). Būvuzraugam jānodrošina “Daugavpils ūdens’ pārstāvību būvdarbu 

veikšanas procesā (novērtēt būvdarbu izpildes detalizētu grafiku un resursus, kontrolēt būvdarbu izpildes 

apjomu un kvalitāti, saskaņot un paziņot Pasūtītāja par izmaiņām projektā, veic darbu tāmju pārbaudi, būvdarbu 

izpildes dokumentāciju utt.) 

 

     Būvuzraudzība Objektā jāveic LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā (atbilstoši Būvniecības 

likumam, LR MK noteikumiem, Pasūtītāja Tehniskā specifikācijas prasībām un ievērojot citus Latvijas 

Republikā  spēkā esošos normatīvos aktus un standartus.) 

 

     Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. Līguma 

summa (bez PVN) ir 19 500, 00 EUR. 
 

 

Informācija par projektu: 

Sagatavošanas darbi projekta realizācijai (ēku energoaudits  un projektēšanas līgums) tika izpildīti 2017.-

2018.gadu periodā.  2019.gada 5.februārī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), ka sadarbības iestāde 

un SIA “Daugavpils ūdens”, ka finansējuma saņēmējs  noslēdza līgumu par projekta  “Energoefektivitātes 

paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, (Nr. 

4.2.2.0/18/I/008)  īstenošanu ar Eiropas struktūrfondu (ERAF) līdzfinansējumu.  Savukārt 2019.gada 

12.novembrī tika parakstīts līgums ar SIA”LAGRON” par būvdarbu veikšanu projekta ietvaros. Projekta kopējie 

izdevumi ir   1 132 155.09 EUR,  no  tiem  kopējie  attiecināmie  izdevumi - 1 092 772.89 EUR , ERAF 

finansējums  81.22% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 887 520,86 EUR. Projekta mērķis - sekmēt 

kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils ūdens” ēku (administrācijas ēkas un ūdensvada un kanalizācijas tīklu 

nodaļas sadzīves ēkas) energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.   

Papildinformācija – www.daugavpils.udens.lv un SIA “Daugavpils ūdens” projekta ieviešanas vienības 

vadītājs Ē.Limanovskis, e-mail - limanovskis@daugavpils.udens.lv 

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

