
Jautājumi: 

1. Lūgums sniegt informāciju par plānotajiem būvniecības apjomiem, lai varētu noteikt 

tehniskā projekta dokumentācijas izstrādes pakalpojuma cenu. 

Atbilde:  

III kārtā plānotais 

Nr. 
p.k. 

Pasākums 
(investīciju projekta komponente) 

Pasākuma apraksts Kvantitatīvie mērķi    

Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana 

Ū1.2 Esošā artēziskā urbuma 

rekonstrukcija 

Esošās artēziskās akas Nr.13528 

rekonstrukcija (urbuma skalošana, sūkņa, akas 

galvas aprīkojuma, urbuma grodu akas un 

urbuma cauruļu nomaiņa) 

1 rekonstruēta AA; 

1 sūknis 4.5kW 

   

Ū1.4 Ārējās ugunsdzēsības vietu 

sakārtošana 

Piebraukšanas estakādes un 2 ūdens 

ņemšanas aku ierīkošana 3 vietās pie 2 dīķiem 

Somersetas ielā un Aglonas ezera 

6 ugunsdzēsības 

akas 

   

Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana 

Ū3 Aglonas ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija(b) 

Ū3.2 Maģistrālā ūdensvada no ŪAS 

rekonstrukcija  

Esošā d100 ūdensvada nomaiņa uz PE d160 

ūdensvadu (asfalta seguma atjaunošana) 

d160×9.5, L=70m    

Ū3.3 Ūdensvada rekonstrukcija 

Jaudzemu un A.Broka ielās 

Esošā ķeta d100 ūdensvada nomaiņa uz PE 

d110 ūdensvadu sacilpojuma izveidei un 

esošo māju pieslēgumu atjaunošana (asfalta 

seguma atjaunošana) 

d110×8.1, 

L=624m;  

d63×5.8, L=222m 

   

Ū3.6 Ūdensvada rekonstrukcija 

Jaudzemu ielā posmā līdz 

bērnudārzam 

Esošā ķeta d100 ūdensvada nomaiņa uz PE 

d110 ūdensvadu un ūdensvada paplašināšana 

līdz Jaudzemu ielai 4 un 6, iesk. esošo māju 

pieslēgumu atjaunošanu (asfalta seguma 

atjaunošana) 

d110×8.1, 

L=370m;  

d63×5.8, L=110m 

   

Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana 

Ū6 Aglonas ūdensapgādes tīkla paplašināšana(b) 

Ū6.6 Ūdensvada izbūve līdz 

Jaunmuižai 

Ūdensvada paplašināšana līdz Jaunmuižai  d90×5.4, L=850m    

Ū6.7 Ūdensvada izbūve Alejas un 

Lāčplēša ielās 

Ūdensvada paplašināšana Alejas un Lāčplēša 

ielās (asfalta seguma atjaunošana) 

d63×5.8, L=148m; 

d32×2.9, L=90m 

   

Ū6.8 Ūdensvada izbūve Jaunaglonas 

ielā 

Ūdensvada paplašināšana Jaunaglonas ielā 

(asfalta seguma atjaunošana) 

d110×8.1, 

L=475m 
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Ū6.9 Ūdensvada izbūve 4.maija un 

Rēzeknes ielās 

Ūdensvada paplašināšana 4.maija un 

Rēzeknes ielās (asfalta seguma atjaunošana) 

d110×8.1, 

L=383m;  

d63×5.8, L=150m 

   

Ū6.10 Ūdensvada sacilpojums starp 

Rēzeknes un Cirīšu ielām 

Ūdensvada sacilpojums starp Rēzeknes, 

Livdānu un Cirīšu ielām (asfalta un seguma 

atjaunošana) 

d110×8.1, 

L=1230m 

   

Ū6.11 Ūdensvada izbūve Krāslavas ielā Ūdensvada paplašināšana Krāslavas ielā 

(asfalta un atjaunošana) 

d110×8.1, 

L=490m;  

d63×5.8, L=240m 

   

Ū6.12 Ūdensvada cilpas izbūve 

Aglonas ielā 

Ūdensvada sacilpojums pa Aglonas ielu d110×8.1, 

L=515m 

   

Ū6.13 Ūdensvada izbūve Aglonas un 

Meža ielās 

Ūdensvada paplašināšana Aglonas un Meža 

ielās  

d50×4.6, L=230m    

Ū6.14 Ūdensvada izbūve līdz Katoļu 

ģimnāzijai 

Ūdensvada paplašināšana līdz Katoļu 

ģimnāzijai (asfalta seguma atjaunošana) 

d63×5.8, L=245m    

Ū6.15 Ūdensvada izbūve Jaudzemu 

ielā 

Ūdensvada paplašināšana Jaudzemu ielā 

(Jaudzemu ielas šķērsojums ar beztranšejas 

metodi) 

D40×3.7, L=100m    

Ū6.16 Ūdensvada izbūve Tartakas ielā Ūdensvada paplašināšana Tartakas ielā līdz 

NAI un A.Broka ielas 3 mājas pieslēgšana 

(asfalta seguma atjaunošana) 

d63×5.8, L=448m; 

d25×2.3, L=115m 

   

Kanalizācijas sistēmas paplašināšana 

K1 Aglonas kanalizācijas tīkla paplašināšana(b) 

K1.7 Jauna KSS Nr.4 Rūpnieciski izgatavotas iegremdējamās KSS4 

(Q=7m³/h) izbūve 

1 KSS, 

2 sūkņi pa 1.4kW 

   

K1.8 Kanalizācijas spiedvads no 

KSS4 

Kanalizācijas spiedvada no KSS4 izbūve 

(asfalta seguma atjaunošana) 

d63×5.8, L=78m    

K1.9 Jauna KSS Nr.5 Rūpnieciski izgatavotas iegremdējamās KSS5 

(Q=7m³/h) izbūve 

1 KSS, 

2 sūkņi pa 1.4kW 

   

K1.10 Kanalizācijas spiedvads no 

KSS5 

Kanalizācijas spiedvada no KSS5 izbūve 

(asfalta seguma atjaunošana) 

d63×5.8, L=48m    
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K1.11 Jauna KSS Nr.6 Rūpnieciski izgatavotas iegremdējamās KSS6 

(Q=7m³/h) izbūve 

1 KSS, 

2 sūkņi pa 1.4kW 

   

K1.12 Kanalizācijas spiedvads no 

KSS6 

Kanalizācijas spiedvada no KSS6 izbūve 

(asfalta seguma atjaunošana) 

d63×5.8, L=50m    

K1.13 Jauna KSS Nr.7 Rūpnieciski izgatavotas iegremdējamās KSS7 

(Q=7m³/h) izbūve 

1 KSS, 

2 sūkņi pa 1.4kW 

   

K1.14 Kanalizācijas spiedvads no 

KSS7 

Kanalizācijas spiedvada no KSS7 izbūve d63×5.8, L=65m    

K1.15 Jauna KSS Nr.8 Rūpnieciski izgatavotas iegremdējamās KSS8 

(Q=7m³/h) izbūve 

1 KSS, 

2 sūkņi pa 1.4kW 

   

K1.16 Kanalizācijas spiedvads no 

KSS8 

Kanalizācijas spiedvada no KSS8 izbūve 

(autoceļa šķērsojums ar beztranšejas metodi) 

d63×5.8, L=70m    

K1.21 Pašteces kanalizācijas izbūve 

Somersetas ielā posmā starp 

Jaunaglonas ielu un autoceļu 

P60 

Centralizētās kanalizācijas izbūve Somersetas 

ielā posmā starp Jaunaglonas ielu un autoceļu 

P60 (ar pieslēguma akām māju pieslēgšanai, 

asfalta seguma atjaunošana) 

Dn 200, L=401m    

K1.23 Pašteces kanalizācijas izbūve 

Jaunaglonas ielā 

Centralizētās kanalizācijas izbūve Jaunaglonas 

ielā (ar pieslēguma akām māju pieslēgšanai, asfalta 

seguma atjaunošana) 

Dn 160, L=205m; 

Dn 200, L=74m 

   

K1.24 Pašteces kanalizācijas izbūve 

4.maija un Rēzeknes ielās 

Centralizētās kanalizācijas izbūve 4.maija un 

Rēzeknes ielās (ar pieslēguma akām māju 

pieslēgšanai, asfalta seguma atjaunošana) 

Dn 160, L=594m    

K1.27 Pašteces kanalizācijas izbūve 

Jaunmuižas pieslēgumam 

Centralizētās kanalizācijas izbūve Jaunmuižas 

rajonā 

Dn 160, L=290m; 

Dn 200, L=590m 

   

K1.28 Pašteces kanalizācijas izbūve 

Livdānu ielā 

Centralizētās kanalizācijas izbūve Livdānu 

ielas rajona pieslēgumam (autoceļa šķērs. ar 

beztranšejas metodi) 

Dn 160, L=520m; 

d325×9.0, L=15m 

   

K1.29 Pašteces kanalizācijas izbūve 

Aglonas, Meža un Krāslavas 

ielās 

Centralizētās kanalizācijas izbūve Aglonas, 

Meža un Krāslavas ielu dzīvojamo māju 

pieslēgumam (autoceļa šķērsojums ar 

beztranšejas metodi 2 vietās) 

Dn 160, L=700m    

K1.30 Pašteces kanalizācijas 

paplašināšana Jaudzemu ielā 

Centralizētās kanalizācijas izbūve Jaudzemu 

ielas galā 

Dn 160, L=200m    

Piezīmes: b) - 1 m (t.i., 1 vienības) ūdensvada vai kanalizācijas vada izbūves vidējās izmaksas ietver visus 

 nepieciešamos zemes darbus (t.sk., seguma uzlaušanu/atjaunošanu) un visus nepieciešamos 



materiālus (caurules, akas, fasondaļas, hidrantus, aprīkojumu utm.) atkarībā no katras 

komponentes trasējuma vietas un nepieciešamo materiālu apjoma. 
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