Projekts „Ulbrokas ciemata ūdenssaimniecības un kanalizācijas attīstība”

2008. gada 21. novembrī, Rīgā tika parakstīta Vienošanās par projekta “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ulbrokā” Nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA/VIDM/
037 īstenošanu starp LR Vides ministriju, Stopiņu novada domi un Stopiņu novada p/a
“Saimnieks”. Projekta kopējās izmaksas LVL 5 456 846,16, īstenošanas termiņš 48 mēneši.
Vienošanās kopējās attiecināmās izmaksas LVL 3 678 874,00. Kohēzijas fonda
līdzfinansējums 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 3 678 874,00, valsts
budžeta līdzfinansējums 15% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 551 831,10.
P/a “Saimnieks” finansējums nepārsniedzot LVL 832 400,26 un Stopiņu pašvaldības
finansējums LVL 945 571,90.
Projekta ietvaros tiks veikta Ulbrokas un Radiostacijas ciematu ūdensvada un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu izbūvēšana. Projekta rezultātā tiks sakārtot Ulbrokas
ciemata ūdenssaimniecības sistēma; iedzīvotāji tiks nodrošināti ar atbilstošas kvalitātes
dzeramo ūdeni; nodrošināta komunālo notekūdeņu attīrīšana; palielināta ūdensapgādes un
notekūdeņu pakalpojumu pieejamības; samazināts infiltrācijas līmenis; samazināts ūdens
zudumus; samazināts vidē novadīto piesārņojumu; paaugstināta sniegto pakalpojumu
kvalitāte.
2009. gada 6. novembrī, Ulbrokā notika Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā” darbu uzsākšanas sanāksme. Sanāksmē
piedalījās pārstāvji no P/a „Saimnieks”, Stopiņu novada domes, projekta būvuzraudzības
uzņēmuma SIA „ASMĀRA”, kā arī projektēšanas un būvdarbu uzņēmumu pārstāvji no
personu grupa „AS „K&H” un SIA „Mūsu māja””, kuri veiks projektā paredzētos darbus pa
posmiem:
1.posms – Dzeramā ūdens iegūšana, sagatavošana un uzglabāšana Ulbrokā;
2.posms – Ulbrokas Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI), Centrālās kanalizācijas sūkņu
stacijas (KSS) un spiedvada rekonstrukcija;
3.posms – Ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Ulbrokā.

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā” īstenošana noslēgusies
Projekta ietvaros:
- Izbūvētas Ulbrokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI).
- Rekonstruēts Ulbrokas ciema kanalizācijas spiedvads.
- Iegādāta mobilā tīklu apkalpes automašīna.
Izbūvēta/rekonstruēta centralizētā kanalizācija:
- Vālodžu ciemā: Bērzu ielā, Ošu ielā, Strautu ielā, Lakstīgalu ielā, Kalnozolu ielā, Priežu ielā,
Piķurgas ielā.
- Dzidriņu ciemā: Cepļa ielā, Dienvidu ielā, Riekstkalna ielā.
- Ulbrokas ciemā: Institūta ielā, Peldu ielā, Vidus ielā, Ezermalas ielā, Radiostacijas ielā,
Austrumu ielā, Parka ielā un Acones ielā.
Izbūvēts/rekonstruēts centralizētais ūdensvads:
- Vālodžu ciemā: Bērzu ielā, Ošu ielā, Strautu ielā, Lakstīgalu ielā, Kalnozolu ielā, Priežu ielā,
Piķurgas ielā.
- Dzidriņu ciemā: Dienvidu ielā un Riekstkalna ielā.
- Ulbrokas ciemā: Institūta ielā, Peldu ielā, Vidus ielā, Ezermalas ielā, Radiostacijas ielā,
Austrumu ielā, Parka ielā un Acones ielā.
Izbūvētas kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS):

- Vālodžu ciemā: Liepu ielā.
- Dzidriņu ciemā: Dienvidu ielā un Asaru ielā.
- Ulbrokas ciemā: Institūta ielā, Parka ielā (2 gb.).
Izbūvēta ūdensapgādes stacija (ŪAS): Ulbrokas ciema Institūta ielā, Vālodžu ciema Ziemeļu
gatvē.
Rekonstruēts artēziskais urbumsUlbrokas ciema Acones ielā, Vālodžu ciema Ošu ielā un
Dzidriņu ciemā.
Izbūvēts artēziskais urbums Ulbrokas ciemā.
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts ūdenssaimniecības projekts – 3287, saņemot Eiropas
Savienības un Latvijas standartiem atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni.
Papildus informācija:
Projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir PA „Saimnieks”. Projekta tehniskās,
administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija.
P/A „Saimnieks”
(27.08.2013.)

