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MĒ NEŠ A NOT IK UMS

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!



2012.gada 13.jūnijā notika sanāksmes par būvniecības līgumiem, ar
projekta
“Ūdenssaimniecības
attīstība
Daugavpilī,
III
kārta”
līdzfinansējumu no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekĜiem. Uz doto
brīdi projekta ietvaros ir noslēgti 2 būvlīgumi: “Ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas Grīvas un Nīderkūnu
rajonā” (uzĦēmējs – SIA “YIT Celtniecība”) un “Ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonā Križi un no
“Vingri I” līdz “Vingri II” (uzĦēmējs – CBF “Binders”).
Inženiertehnisko
uzraudzību par projektu izpildi veic SIA “LaKalme”.
SaskaĦā ar noslēgto līgumu noteikumiem, kuri tiek veikti pēc Starptautiskās
inženieru – konsultantu federācijas (FIDIC) unificēto būvniecības dokumentu
noteikumiem. Katra līguma ietvaros projekta inženieris ikmēnesi organizē
sanāksmi, kuras laikā visas būvniecībā iesaistītās puses (uzĦēmējs, inženieris
un pasūtītājs) apspriež veicamo darbu gaitu, risina aktuālos tehniskos un
finansiālos jautājumus, saskaĦo tālāku darbību utt.



UzĦēmumam SIA “YIT Celtniecība” šī bija uzsākšanas sanāksme (no šī datuma sākās līguma izpildes
atskaites termiĦš), un pamatā tika veltīta kopējiem organizatoriskiem jautājumiem: puses izvirzīja atbildīgos
darbiniekus, vienojās par informācijas sniegšanas apmaiĦas kārtību, sanāksmju sasaukšanas termiĦiem, atskaišu
iesniegšanu utt. Inženieris atgādināja par darbu uzsākšanai nepieciešamo obligāto dokumentu iesniegšanas
termiĦiem un kārtību (darbu izpildes garantija, avansa garantija, apdrošināšanas polise, darbu izpildes programma,
naudas plūsmas grafiks u.c.).



Izpildītājam CBF “Binders” līguma pirmā sanāksme notika jau maijā, tāpēc pirmās darba sanāksmes gaitā tika
izskatīti procedūru izpildes jautājumi, saistībā ar paredzēto tehniskā projekta izstrādi sagatavošanas stadijā.
Projektētājs (SIA “Rem Pro”) jau ir saĦēmis vajadzīgos datus no darbu veikšanas vietām (topogrāfija, ăeoloăiskie
izmeklējumi) un veicis pieprasījumu tehnisko noteikumu saĦemšanai, lai veiktu projektēšanu. Pēc pasūtītāja un
būvniecības institūciju izstrādātā projekta apstiprināšanas, uzĦēmējs ir gatavs uzsākt būvniecību (pēc iesniegtā
plāna – šī gada 3.ceturksnī).



Apkopoti dati par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III
kārta” realizācijas gaitu, par 2012.gada pirmo pusgadu. SaskaĦā ar projektu
izpildes kārtību, ar Eiropas fondu dalību, finansējuma saĦēmējs (šajā gadījumā SIA “Daugavpils ūdens”) katru ceturksni iesniedz detalizētu atskaiti par paveikto
darbu LR Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijā, kura veic projektu
vadības administratīvo, finanšu un tehnisko uzraudzību. Atgādinām, ka izlietot
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” realizācijai piešėirtos
15 milj. Ls (no kuriem 10,3 milj.Ls ir Kohēzijas fonda līdzekĜi) nepieciešams līdz
2015.gada 1.jūnijam. Lai izpildītu projekta galvenos mērėus un nodrošinātu
iespēju lielam pilsētas iedzīvotāju skaitam izmantot Eiropas kvalitātes
pakalpojumus, norādītajā termiĦā jāveic aptuveni 90 km ielu ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu, 18 KSS, kā arī maăistrālo cauruĜvadu daĜas un kanalizācijas
kolektoru septiĦos pilsētas mikrorajonos, rekonstrukcija un būvniecība.

PROJEKT A J AUNU MI

SaskaĦā ar izstrādātajiem konkursa dokumentiem, viss celtniecības darbu apjoms tika sadalītas 6 daĜās, kur piecās
no tām (ieskaitot projektēšanu un celtniecību) tika uzsākta iepirkuma procedūra. Pēc saĦemto piedāvājumu
izskatīšanas, iepirkumu komisija pieĦēma lēmumu par līgumu noslēgšanu divās daĜās (par tām detalizēti izklāstīts
iepriekš), vienas daĜas dokumenti atrodas ekspertu novērtēšanā, bet divu daĜu dokumenti, kas ietver sevī, galvenokārt,
maăistrāĜo cauruĜvadu rekonstrukciju – pagaidām atlikti (speciālisti meklēs optimālu tehnisko risinājumu). Saistībā ar
vēl vienu daĜu, kas paredz jaunu tīklu būvniecību Grīvas un Jauno Stropu mikrorajonos, tad tā tiks izpildīta jau pēc
izstrādāta un apstiprināta projekta (to izpildīja firma SIA “Aqua-Brambis”), un jau tuvākajā laikā tiek plānots izsludināt
konkursu starp būvniecības firmām.

www.daugavpils.udens.lv

