
6.pielikums 
Deleģēšanas līgumam Nr.01.830/______________ 

 

Uzdevums: Caurteku, grāvju, slūžu uzturēšana Valmieras pilsētā 2023.gadā 
 
Valmieras pilsētas atklātās ūdensnoteču sistēmas: 
1) Dzirnavu ezeriņš ar slūžām Beātes un Lāčplēša ielā, kā arī Rātes upīte, caurteka zem Rubenes 

ielas; 
2) Grāvis Pilātu, Loku ielās; 
3) Grāvis Loku - Akmeņu - Beverīnas - Brīvības, Palejas, ūdensnotece pie Dīvaliņa ielas; 
4) Grāvis Loku - Burtnieku, pieslēdzas Beverīnas ielas grāvim; 
5) Caurteka Vienības - Pļavas ielās; 
6) Grāvis Salacas - Senču - Stirnu - Ezera - Jāņa Endzelīna ielas; 
7) Andreja Upīša ielai no sānu ielām pienākošie grāvji, filtrācijas akas; 
8) Grāvji Matīšu ielā, filtrācijas akas pie Beātes ielas; 
9) Grāvis Patversmes ielā līdz Beātes ielai; 
10) Matīšu šosejai pieguļošā ūdensnoteču sistēma: grāvji no Patversmes līdz Purva ielai, Pučurgas - 

Senču ielas, Beātes - Mālu ielas, Matīšu šosejas grāvji, ietece kolektorā Ainažu ielā; 
11) Sporta - Jāņparka ielu grāvji līdz Nauču ielai; 
12) Kazarmju ielas grāvji; 
13) Ģīmes upīte no Sporta ielas un Ģīmes ezera slūžas; 
14) Nauču - Imantas ielas grāvis; 
15) Grāvju sistēma Mālu - Jāņparka - Mujānu ielās; 
16) Grāvis gar Straupes ielu līdz Jāņparka grāvim; 
17) Jāņparka grāvis no Sporta ielas līdz Leona Paegles ielai; 
18) Koku - Skolas - Amatnieku - Vanagu ielu pieguļošie grāvīši; 
19) Caurteka zem Jumaras ielas; 
20) Klusās - Sila ielu grāvis; 
21) Grāvis Gaides - Krautuves ielās; 
22) Podnieku ielas grāvji; 
23) Grāvis Avotu ielā no Ūdens līdz Gaides ielai. 

 

Prasības: regulāri apsekot Valmieras pilsētas grāvjus; sekot līdzi grāvju, caurteku un slūžu stāvoklim; 
nepieciešamības gadījumā veikt caurteku, grāvju tīrīšanas, skalošanas darbus, nepieļaut ūdens 
uzkrāšanos, salabot izskalojumus, nepieciešamības gadījumā veikt ziemā aizsalušo caurteku 
atkausēšanu. Pavasarī, palu laikā, nepieciešamības gadījumā ar slūžu regulēšanu veikt ūdenslīmeņa 
pazemināšanas darbus Dzirnavu un Ģīmes ezeriņos. 
 
 

Grāvju un caurteku atjaunošanas darbi: 
 

Caurteku nomaiņa, grāvju pārbūve un citi periodiskās uzturēšanas un remonta darbi pēc Nekustamā 
īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes pasūtījuma, iepriekš saskaņojot darbu izpildes tāmi. 
 
Plānotais finansējums: 

 no 07.02.2023. līdz 
31.12.2023. 

No 01.01.2024. līdz 
31.01.2024. 

Grāvju kopšanas un uzturēšanas darbi 9000 euro 1000 euro 

 


