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MĒ NEŠ A J AUN UMI

 Janvārī tika apkopots SIA “Daugavpils ūdens” dienestu un apakšnodaĜu
darba iepriekšējs kopsavilkums par 2012.gadu. SaskaĦā ar saĦemtajiem
rādītājiem, sniegto pakalpojumu apjomi, praktiski, ir saglabājušies iepriekšējā
gada līmenī: dzeramā ūdens realizācija sastādīja 3 667 tūkst.m3 gadā (2011.gadā
- 3 700 tūkst.m3), bet attīrīto notekūdeĦu apjoms pat nedaudz palielinājās un
sastādīja 4 167 tūkst.m3 (2011.gadā – 4 041 tūkst.m3). Tādā veidā ūdensapgādes
sniegšanas pakalpojumu plāns izpildīts par 100,8 %, bet kanalizācijas pakalpojumu – par 105,6 %. Rezultātā ienākumi, saĦemti no pamatdarbības pakalpojumu
sniegšanas sastādīja 3 680 tūkst.Ls, pie tam izrakstīto rēėinu apmaksas procents
sastādīja 98,9 % (2011.gadā – 99,1 %). Kopējie uzĦēmuma ražošanas izdevumi
2012.gadā sastādīja 99,4 % no plāna. Pie tam apmaksas sadaĜā par saĦemtajiem
energoresursiem (to sadārdzināšanās sekas), izmaksas pārsniedza plānu par
2,4 %: tā dabas gāzes apmaksai papildus bija nepieciešami 1,9 tūkst.Ls, bet
siltumenerăijas iepirkums izmaksāja par 13,9 tūkst.Ls vairāk no ieplānotās
budžeta summas. Citās izdevumu sadaĜās izmaksas samazinājās vai palika
iepriekšējā gada līmenī, pateicoties mūsdienīga energoefektīva aprīkojuma
ieviešanai un līdzekĜu ekonomiskai izmantošanai, iepērkot materiālus, reaăentus,
inventāru, smērvielas u.c. LīdzekĜu ekonomijas plānā par svarīgu faktoru kĜuva
tas, ka objektu ekspluatācijas procesā daudzu remonta, montāžas un profilaktisko
darbu izpilde tika veikta ar pašu spēkiem (personāla kvalifikācija un darba vietu
aprīkojuma līmenis Ĝauj to darīt profesionālā līmenī). Pēc stāvokĜa gada beigās
11 uzĦēmuma apakšnodaĜās strādāja 286 darbinieki, atestēti 76 profesijās. No
tiem 29,7 % ir augstākā izglītība.
Līdztekus ražošanas un profesionālajai darbībai, uzĦēmuma darbinieki
pagājušajā gadā Ħēma dalību arī pilsētas sabiedriskajā dzīvē: pilsētas teritorijas
uzkopšanas pavasara talkā, pilsētas pašvaldības uzĦēmumu spartakiādē, bet
soliĦu alejā pilsētas parkā tagad ir SIA “Daugavpils ūdens” soliĦš, uz kura labprāt
atpūšas pilsētnieki.
Detalizētāka saĦemto datu analīze, saskaĦā ar uzĦēmumā esošo kvalitātes
sistēmu prasībām pēc standarta ISO 9001: 2008 tiks iekĜauta uzĦēmuma
ražošanas procesu efektivitātes atskaitē un attēlota SIA “Daugavpils ūdens”
vadības pārskatā par 2012.gadu.
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"Ūdensssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta" izpildes gaitu. 2012.gadā
projekta realizācijai, kas vērsts uz ūdensvada un kanalizācijas sistēmu attīstību
7 pilsētas mikrorajonos, tika noslēgti 3 būvniecības līgumi un būvniecības gaitas
inženiertehniskās uzraudzības līgums (iepirkumu procedūras turpinās arī šogad).
Jau noslēgtie būvniecības līgumi ir projektēšanas-būvdarbu: sākumā uzĦēmējiem
nepieciešams veikt topogrāfisko un ăeoloăisko apsekošanu, saĦemt nepieciešamos saskaĦojumus, tad izstrādāt tehnisko projektu un atblstoši tam, pēc
būvatĜaujas saĦemšanas, izpildīt būvdarbus. Šodrīd būvniecības fāzē atrodas
1 līgums - "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana
Daugavpils pilsētas rajonā Križi un no “Vingri I” līdz “Vingri II”. Uz janvāra beigām
tika veikta 1,8 km ūdensvada starp ūdensgūtnes "Vingri" stacijām izbūve,
hidrauliskie izmēăinājumi, dezinfekcija un skalošana (kopumā paredzēts nomainīt
5,5 km 50 gadu atpakaĜ izbūvētā ūdensvada). Tuvākajā laikā tiks veikta plūsmas
pārslēgšana uz izbūvēto posmu un turpināsies būvniecība. Pārējos noslēgtajos
būvniecības līgumos aktīvi risinās projektēšanas darbi, lai pavasara-rudens
periodā uzsāktu būvdarbus.

www.daugavpils.udens.lv

