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MĒ NEŠ A NOT IK UMS

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!



2011.gada 5.oktobrī tika pasludināts pirmais būvniecības konkurss
“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana” projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros. Projekts, ar kopējo
vērtību 15 milj. Ls (no tiem 10,3 milj. Ls ir Kohēzijas fonda līdzekĜi), tiek realizēts ar
mērėi palielināt pilsētas iedzīvotāju skaitu, kuriem tiks dota iespēja izmantot
centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, un paredz veselu
pasākumu kompleksu, lielākā daĜa no kuriem ir saistīta ar tīklu attīstību.
Šī kontrakta ietvaros ieplānota projektēšanas – celtniecības darbu veikšana vairāk
par 60 km garu ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijā un paplašināšanā
Grīvas, Nīderkūnu, Stropu, RugeĜu, Jaunbūves un Jaunās Forštades mikrorajonos,
15 jaunu kanalizācijas sūkĦu staciju izbūve, maăistrālā ūdensvada starp ūdensgūtnes
Vingri I un II pacēluma stacijām, kā arī Križu mikrorajona ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu savienošana ar centralizētām pilsētas sistēmām. Darbi, kuri
ietverti šajā kontraktā, sastāda aptuveni 80% no kopējā ieplānoto būvdarbu apjoma
projekta ietvaros, tāpēc bija pieĦemts lēmums par iepirkuma procedūras sadali
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atsevišėās daĜās (pretendentiem ir nepieciešams norādīt, uz kuru iepirkuma daĜu izpildi
attiecas viĦu piedāvājums).
Pienācīgā veidā sagatavotie un visu nepieciešamo informāciju saturošie dokumenti
līdz 22.decembrim ir jāiesniedz LR Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
ministrijas iepirkuma komisijā, kura īsteno konkursu un nodrošina projekta
administratīvās, tehniskās un finanšu vadības uzraudzību.
Kontraktu izpildītājs (vai izpildītāji) tiks noteikti pēc atklāta konkursa rezultātiem – LR
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas oficiālajā mājas lapā
(www.varam.gov.lv) un Iepirkumu uzraudzības biroja oficiālajā mājas lapā
(www.iub.gov.lv) ir nodrošināta brīva pieeja iepirkumu procedūru dokumentiem.
Konkursa gala rezultāti būs zināmi nākamā gada sākumā, tad tiks noslēgti līgumu un
būvuzĦēmēji varēs uzsākt projekta izstrādi, vēlāk arī būvniecības daĜas izpildi (līgumu
izpildes termiĦi sastāda no 21 līdz 24 mēnešiem no darbu uzsākšanas).
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Oktobrī uzĦēmuma “Daugavpils ūdens” speciālisti piedalījās kārtējā
semināru ciklā, ko organizēja Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzĦēmumu
asociācija (LŪKA). Šogad rudens apmācības sessija, atbilstoši apstiprinātai
programmai, ietvera divu aktuālu semināru rīkošanu. Pirmais no tiem notika 19.oktobrī
Rīgas notekūdeĦu attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” un bija veltīts jaunas
spectehnikas apgūšanai, kura tiek izmantota kanalizācijas sistēmu apkalpošanai.
Dalībai seminārā tika uzaicināti Lietuvas firmas “HIDORA” speciālisti, kuri ne vien
prezentēja, bet arī demonstrēja mūsdienīgu specmašīnu pazemes komunikāciju izbūvei
un tīrīšanai iespējas, kas Ĝauj izpildīt šos darbietilpīgos darbus ātri un kvalitatīvi.
Īpašu profesionāĜu uzmanību piesaistīja pneimotisko ierīču un vakuuma ekskavatora ar iesūcošo sūkni darbības
demonstrācija, kurš spēj veikt darbus grūti pieejamās teritorijās, attālumā līdz 150 m no objekta, kas ir Ĝoti svarīgi
saspiestos pilsētas ielu apstākĜos,
Savukārt, 27.oktobrī Valmierā tikās finanšu speciālisti, kuri apsprieda spēkā stājušās izmaiĦas nodokĜu likumdošanā,
2011.gada atskaišu sagatavošanas aktuālitātes, kā arī debitoru parādu uzskaites un atgriešanas darba metodes.
Par zīmīgu šādu tikšanos īpatnību un priekšrocību kĜuva tas, ka svarīgu jautājumu apspriešanai tiek uzaicināti ne tikai
nozares uzĦēmumu speciālisti, bet arī profesionāĜi, kam ir darba pieredze konkrētā sfērā (ražotājfirmu pārstāvji, atbilstošu
ministriju, nodokĜu dienestu atbildīgie speciālisti).

www.daugavpils.udens.lv

