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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 

2012.gada 25.oktobrī                                                                          Nr. 15., 51.& 

                                                                               Lēmums Nr.514 

 

Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Subates pilsētā“  
 

Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav,  novada dome 
nol ēma: 

1. Apstiprināt SIA „Ekoncepti” 2012.gadā aktualizēto tehniski ekonomisko pamatojumu 
„Ūdenssaimniecības attīstība Subates pilsētā“.  
 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu (lēmuma summai): 
 

Rādītāji LVL 
Finansējums, kopā 425 140,76 
t.sk.  
Attiecināmām izmaksām (lēmuma summa), t.sk. 

351 356,00 

   Projekta iesniedzēja finansējums (pašvaldības 
aizņēmums) 

52 703,40 

   ERAF finansējums 298 652,60 
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 73 784,76 
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3. Apstiprināt šādas prioritārās investīciju programmas pasākumus (komponentes): 
 
Pasākums 
(investīciju 

projekta 
komponente) 

Pasākuma mērķis 

Pasākuma 
raksturojums 

(veicamie 
uzdevumi) 

Tehnoloģisko 
iekārtu 

raksturojums 

Pasākuma 
izmaksas 
2012.gada 

cenās 

Zaļmuižas ielas 
ūdens ieguves un 
sagatavošanas 
uzlabošana 

Lai nodrošinātu 
kvalitatīva dzeramā ūdens 
pieejamību, nepieciešams 
uzlabot esošās 
atdzelžošanas iekārtas un 
ūdens ieguves apjomus, 
ņemot vērā, ka 
ūdensapgādes tīkliem tiks 
pievienoti 96 jauni 
patērētāji. 

Urbuma Nr.1 
rekonstrukcija 
un jauna sūkņa 
iegāde, 
atdzelžošanas 
iekārtu 
rekonstrukcija, 
urbuma Nr.1A 
tamponāža, 
jauna urbuma 
izveide un 
aprīkošana. 

Rekonstruēts 
urbums – 1 gab. 
Jauns sūknis – 
1 gab. 
Rekonstruētas 
atdzelžošanas 
iekārtas – 1 
gab. 
Tamponēts 
urbums – 1 gab. 
Jauns urbums – 
1gab. 
 

53 800,00 

Vecsubates NAI 
rekonstrukcija 

Lai samazinātu vides 
piesārņojuma un 
ūdenstilpju eitrofikācijas 
risku, kā arī nodrošinātu 
jaunu patērētāju 
pieslēgumus, nepieciešams 
optimizēt un rekonstruēt 
esošās NAI, izbūvējot 
jaunas iekārtas blakus 
esošajām, kā arī veicot 
KSS rekonstrukciju. 

NAI 
rekonstrukcija 

Jauna aerotanka 
izbūve,  
70 m3/dnn 
 
KSS (7 l/s) 
rekonstrukcija 

82 000,00 

Jaunu 
ūdensapgādes tīklu 
izbūve Domes – 
Skolas un Kalna 
ielā 

Jaunu tīklu izbūve ir 
nepieciešama, lai pilsētas 
iedzīvotājus varētu 
nodrošināt ar kvalitatīvu 
dzeramo ūdeni. 

Jauna ūdensvada 
izbūve 

1050 m, PE,  
d = 50-150 mm, 
 
Papildus 
pieslēgto 
iedzīvotāju 
skaits – 96 

100 250,00 

Esošo 
ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija 
Tirgus laukumā 

Ja netiks veikta 
ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija, paredzams, 
ka: 
� palielināsies avāriju 

skaits – zaudējumi, lai 
novērstu avārijas 
sekas, teritorijas 
appludināšana un 
neērtības 
iedzīvotājiem; 

Esošo ūdensvadu 
rekonstrukcija 

270 m, PE,  
d = 50-150 mm 

28 350,00 
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Pasākums 
(investīciju 

projekta 
komponente) 

Pasākuma mērķis 

Pasākuma 
raksturojums 

(veicamie 
uzdevumi) 

Tehnoloģisko 
iekārtu 

raksturojums 

Pasākuma 
izmaksas 
2012.gada 

cenās 
� palielināsies ūdens 

zudumi – pazemes 
ūdens resursu 
nelietderīga 
izmantošana; 

� var pasliktināties 
ūdens kvalitāte – 
ūdens apgādes tīklu 
ilgstoša lietošana rada 
fizisku nolietojumu 
tīkliem, kas var izraisīt 
ūdens kvalitātes 
pasliktināšanos. 

Esošo kanalizācijas 
tīklu 
rekonstrukcija 
Tirgus laukumā 

Ja netiks veikta 
kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija, paredzams, 
ka: 
� palielināsies avāriju 

skaits – zaudējumi, lai 
novērstu avārijas 
sekas, teritorijas 
appludināšana un 
neērtības 
iedzīvotājiem; 

� palielināsies ūdens 
zudumi. 

 

Esošā 
kanalizācijas tīkla 
rekonstrukcija 

270 m, PVC,  
d = 200 mm 
 
 

32 400,00 

 
4. Projekta finansēšanā nodrošināt Ilūkstes novada domes aizņēmumu SIA „Ornaments” 

ieguldījuma daļai 52 703,40 LVL (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti trīs lati un 40 
santīmi), kas paredzēti attiecināmo izmaksu segšanai.  

 
 

 
 
Sēdes vadītājs                                                                                   Stefans Rāzna 

 

 


