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� 19.februārī ar SIA „Daugavpils ūdens” dalībnieku sapulces lēmumu tika 
saskaĦots budžeta plāns un pasākumu plāns 2015.gadam. Šie ir uzĦēmuma 
finansiāli-saimnieciskās darbības pamatdokumenti un ir cieši saistīti – uzĦēmuma 
mērėu sasniegšanai (kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana, investīciju piesaiste dalībai 
attīstības projektos, mūsdienīgo tehnoloăiju, tehnikas un iekārtu piesaiste, darba 
apstākĜu uzlabošana un darbinieku kvalifikācijas celšana) nepieciešami finanšu 
līdzekĜi un konkrēto darbību plāns. 2015.gada budžeta plāns tika aprēėināts Ħemot 
vērā pagājušā gada faktiskos rādītājus un spēkā esošos tarifus par uzĦēmuma 
sniegtajiem pakalpojumiem.   
  

MĒNEŠA JAUNUMI 

PROJEKTA JAUNUMI 
� Labvēlīgi laika apstākĜi Ĝāva ievērojami agrāk par ieplānotiem termiĦiem 
atsākt būvniecības darbus projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III 
kārta” ietvaros. 2015.gads kĜūs par noslēdzošo projekta 3.kārtas īstenošanā, tāpēc 
līgumu izpildes termiĦi līdzās veikto darbu kvalitātei kĜūs par īpašas kontroles 
priekšmetu no “Daugavpils ūdens”, kā pasūtītāja un Eiropas Savienības finansējuma 
saĦēmēja puses (projekta īstenošanai 20,8 milj. EUR vērtībā (bez PVN) Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonds piešėīra 14,7 milj. EUR). Uz doto brīdi no projekta 9 
būvniecības līgumiem 5 jau ir izpildīti, 2 atrodas pabeigšanas stadijā un vēl 2 tiks 
uzsākti tuvākajā laikā. 
ĥemot to vērā, pēc neilga tehnoloăiska pārtraukuma darbus objektos uzsāka 2 
līgumu būvuzĦēmēji – CBF SIA “Binders” pabeidz spiediena kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukciju Stropu ezera rajonā un SIA “RBSSKALS Būvvadība”, kas veic 
kanalizācijas kolektoru rekonstrukciju pilsētas Centra rajonā. 
     Abiem šiem līgumiem jābūt pabeigtiem šī gada maija mēnesī un pamata darbu 
apjoms jau ir izpildīts (ieguldīti cauruĜvadi un izbūvēti objekti, kuri ir nepieciešami 
drošai notekūdeĦu novadīšanai no 5 KSS Stropu ezera rajonā, veikta 3 kanalizācijas 
kolektoru ieplānoto posmu rekonstrukcija pilsētas Centra rajonā (Rīgas, Balvu un 
Kandavas ielās). Šajos objektos ir nepieciešams pabeigt atsevišėu tehnisko mezglu 
aprīkošanu (pārslēgšanas kameras, skatakas utt.) un izpildīt darbus ceĜa seguma 
atjaunošanā un piegulošu teritoriju labiekārtošanā. 

        Šajā posmā īpaša speciālistu uzmanība ir nepieciešama darbu pabeigšanā kolektora 
rekonstrukcijai Alejas ielā. Tā ir laikam vērienīgākā, gan arī tehniski un organizatoriski 
sarežăītākā līguma daĜa: betona, dažviet arī ėieăeĜu kolektoru, izbūvētu 1938.gadā, nolēma 
pilnībā nomainīt, kas prasīja cauruĜu ar diametru 800 – 1200 mm iebūvēšanu vairāk nekā 1 
km garumā. Bez tam, lai atrisinātu jautājumu ar teritoriju applūšanu autoostas rajonā spēcīgu 
nokrišĦu laikā (kolektorā bez kanalizācijas notekūdeĦiem tiek novadīti arī lietusūdeĦi), tika 
pieĦemts lēmums par uzkrāšanas rezervuāra V-900 m3 izbūvi pārlieku lietusūdeĦu pieĦem-
šanai. Lai nodrošinātu nepārtrauktu kanalizācijas sistēmas funkcionēšanu, darbi tika veikti 
pakāpeniski, ar papildus drošības pasākumu ievērošanu (darbu veikšanas vietas atrodas 
tādu sabiedrisko objektu, kā skolas, pilsētas parks, autoosta un tirdzniecības centri tuvumā).  
Šobrīd uzsākta kolektoru savienošana Alejas un Kandavas ielās, kā arī darbi Alejas un 
Maizes ielu krustojumā (šajā vietā kolektors nonāk zem tramvaju sliedēm dziĜumā līdz 6 m, 
pie tam ir nepieciešams nodrošināt  tramvaju kustības saraksta ievērošanu un pasažieru 
pārvešanas drošumu). Darbu grafiks tiek ievērots, kas dod pārliecību par veiksmīgu un 
savlaicīgu darbu pabeigšanu objektā. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


