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MĒ NE Š A J AU N U M I

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti aktīvi izmanto iespējas uzlabot
profesionālās zināšanas specializēto republikas un reăionālu izstāžu un
semināru apmeklējumu gaitā.



10.-11.aprīlī Rīgā notika Ūdens dienas – plaša mēroga izstāde un praktiskie
semināri ūdenssaimniecības tehniskajiem speciālistiem, ko jau otro gadu pēc kārtas
organizē firma “Sanistal” sadarbībā ar LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un
kanalizācijas uzĦēmumu asociācija). Šī pasākuma raksturīga īpašība ir tas, ka
dažādas ūdensapgādes un kanalizācijas produkcijas vadošie ražotāji ne tikai
piedāvā savus jaunumus (caurules, sūkĦus, noslēdzošo un savienojošo armatūru,
akas utt.), bet arī rīko apmācību un piedāvāto risinājumu apspriešanu ar
projektētājiem, būvētājiem un ekspluatējošām organizācijām. Tā, “Daugavpils ūdens”
speciālisti saĦēma konsultāciju Grundfos universālu sūkĦu darbībā (tie strādā 50 HZ
un 60 Hz frekvencē), izpētīja “T” tipa ugunsdzēsības hidrantu piegādes perspektīvu
no jauna piegādātāja, kā arī iepazinās ar standarta LVS EN 1717:2002 prasībām,
kuram pagaidām Latvijā ir rekomendācijas raksturs. Tajā ir noteikta speciālā
aprīkojuma (pretvārstu) lietošanas kārtība, kas Ĝauj spiediena krišanas gadījumā
(avārijas gadījumā) novērst iespējamu centralizētā ūdensapgādes tīkla piesārĦojumu
no patērētāja iekšējā tīkla. Tiek plānots, ka uzĦēmuma darbiniekiem tiks organizēta
iekšējā apmācība šajā tematā.

 Savukārt ūdens mērītāju nodaĜas speciālisti 29. un 30.aprīlī piedalījās
semināros, ko organizēja Latvijas ūdensapgādes un gāzes lietotāju asociācija
(LŪGLA). Viens no tiem bija praktizējošiem speciālistiem – 3 nodaĜas darbinieki
izgāja apmācību un pagarināja sertifikātus atĜaujai visu tipu ūdens mērītāju
uzstādīšanai. Otrā semināra tēma – aktuāli daudzdzīvokĜu dzīvojamo māju
apkalpošanas jautājumi, tai skaitā iespējas samazināt starpību ūdens patēriĦā
(svarīgi izvēlēties sertificētu ūdens mērītāju ražotāju, ievērot uzstādīšanas,
verifikācijas un ekspluatācijas instrukcijas, sakārtot rādījumu nolasīšanas procesu).
Seminārs beidzās ar sistēmas iespēju demonstrēšanu momentānā daudzfunkcionālo
ūdens mērītāju rādījumu attālinātā nolasīšanā ar turpmāko datu apstrādi.


2014. gada 24.aprīlī starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA
„EVICON” (UzĦēmējs) tika parakstīts projektēšanas un būvdarbu līgums
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija saskaĦā
ar FIDIC iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma
noteikumiem (Dzeltenā grāmata)”, kurš tiks īstenots Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī,
III kārta” ietvaros. SaskaĦā ar šī līguma noteikumiem UzĦēmējam vajadzēs izbūvēt
ap 1,4 km jaunu ielas ūdensapgādes tīklu Jaunās Forštadtes mikrorajonā (pa
Arendoles, Vidzemes, Līksnas, CīruĜu, Skostu, Ceru un Tirzas ielām) un ap 3 km
pašteces kanalizācijas 3 pilsētas mikrorajonos: 2,2 km Jaunās Forštadtes mikrorajonā
(par Līksnas, Skostu, CīruĜu, Ceru, Līko, Arendoles, AveĦu un Zeltkalna ielām), 0,3 km
Gajokā (pa Fabrikas un DzelzceĜu ielām) un ap 0,5 km garu posmu Cēsu ielas rajonā.
Рaredzēto darbu apjomu (UzĦēmēja uzdevums ir gan projektu izstrādāšana, gan
būvniecības darbu izpilde) nepieciešams pabeigt 13 mēnešu laikā. Akceptētā līguma
summa (bez PVN) ir 575 500,00 EUR.
Uz doto brīdi, ieskaitot augstāk minēto, noslēgti jau 8 no 9 paredzētiem
būvlīgumiem, no kuriem 5 tiks pabeigti jau šogad, pārēji – līdz 01.06.2015.
Būvniecības process ir organizēts tāda veidā, ka gatavus tīklu posmus uzĦēmēji
uzreiz nodod ekspluatācijā, lai īpašniekiem būtu iespēja izpildīt būvdarbus savas
mājsaimniecības teritorijā, jau šīs būvsezonas laikā (no aprīĜa tāda iespēja ir
Niderkūnu mikrorajona iedzīvotājiem, kur SIA „YIT Celtniecība” speciālisti jau
pabeiguši 2,6 кm jauno ūdensvada tīklu celtniecību).

www.daugavpils.udens.lv

P R O JE KT A J AU N U M I

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

