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MĒNEŠA NOTIKUMS 
� Februārī “Daugavpils ūdens” struktūrnodaļās tika uzsākts iekšējo auditu 
veikšanas process, kuri ir paredzēti uzņēmumā esošajā kvalitātes 
pārvaldības sistēmā ISO 9001:2008 standarta ietvaros. Atbilstoši izstrādātās 
kvalitātes rokasgrāmatas prasībām un saskaņā ar iekšējo auditu organizēšanas 
procedūru, SIA “Daugavpils ūdens” ir nepieciešams regulāri, ne retāk par vienu 
reizi gadā, veikt šāda veida pārbaudes, lai noteiktu kvalitātes pārvaldības sistēmas 
uzturēšanas līmeni un tās atbilstību starptautiskajam kvalitātes standartam. 
Speciāli sagatavoto auditoru  un tehnisko ekspertu no uzņēmuma darbinieku vidus, 
kuri īsteno šādas pārbaudes, uzdevums, ir nodrošināt neatkarīgu, sistemātisku un 
dokumentētu auditu veikšanu ar obligātu atskaišu iesniegšanu. 2011.gadā uzņē-
muma 8 struktūrnodaļu auditēšana notiks laika periodā no februāra līdz maijam. 
 

   Pirmais audits tika veikts 21.februārī remonta mehāniskajā iecirknī – tika pārbaudīta kvalitātes pārvaldības sistēmas 
dokumentu esamība un aktualitāte (instrukcijas, procedūras, reģistri, plāni, atskaites utt.) un to atbilstība standarta 
prasībām. Audita laikā komisijas locekļi īpašu uzmanību pievērsa arī apstiprināto procedūru izpildes kārtībai (tādas, kā 
ūdens mērītāju remonts un regulēšana, ēku, telpu, aprīkojuma un mehānismu remonts, pieteikumu noformēšana).    
Jo tieši personāla kompetence un darbu veikšanas noteikumu ievērošana nodrošina to kvalitāti un, kā rezultātā, 
klientu apmierinātību – kvalitātes sistēmas pamatmērķi. Jāatzīmē, ka šogad plānos paredzēti tieši šādi padziļināti 
auditi, jo rudenī visām “Daugavpils ūdens” struktūrnodaļām nāksies iziet striktu ārējo pārbaudi starptautiskā kvalitātes 
sertifikāta pagarināšanai. 
 

MĒNEŠA JAUNUMI 

� 18.februārī Rīgā tika organizēta kārtējā LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu 
asociācijas) valdes sēde. Šajā reizē dienas kārtībā tika iekļauta jautājumu apspriešana, kuru risināšanai 
Asociācijai ir nepieciešama augstāk stāvošo organizāciju palīdzība, tai skaitā likumdošanas un finanšu. Jautājumu 
vidū, kuri prasa Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas atbalstu, pirmkārt, nolemts pievērst uzmanību 
Latvijai vienotās koncepcijas izstrādei notekūdeņu dūņu utilizācijā (šī problēma ir asa nozares uzņēmumiem un prasa 
kopīgas piepūles un ievērojamus ieguldījumus). Bez tam, bija apstiprināti Asociācijas pārstāvji, kuri tiks iekļauti darba 
grupās, ko izveidoja Konkurences padome un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kuras izskata 
priekšlikumus izmaiņu ieviešanai spēkā esošos normatīvos aktos, kas attiecas uz ūdenssaimniecību. Tāpat valde 
izskatīja SIA “Aizkraukles ūdens” piedāvājumu organizēt LŪKA spartakiādi (sporta spēles piedāvāts organizēt Ogres 
novada bāzē “Turbas” 29. – 30.jūlijā) un uzdeva organizētājiem sagatavot detalizētu informāciju par plānoto 
pasākumu programmu un izmaksām. Valde apstiprināja arī ikgadējās LŪKA locekļu pilnsapulces sasaukšanas 
termiņu –    tā notiks 18.martā Jūrmalā. 
 

� Februārī “Daugavpils ūdens” desmit speciālisti pabeidza apmācības 
kursu pēc programmas “Ugunsdrošība”. Atbilstoši LR MK noteikumu Nr. 82 
prasībām uzņēmumu darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par objektu ugunsdrošību, kuros 
vienlaicīgi var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, vai kuri izstrādā instrukcijas un veic 
instruktāžu ugunsdrošībā, kā arī sastāda rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā, 
jāiziet obligātā apmācība pēc 20 stundu ilgas programmas, ko izstrādāja Valsts 
ugunsdrošības un glābšanas dienests. Programma ietver sevī teorētisko kursu, 
kura pamatā ir likumdošanas prasību, ugunsdrošības un elektrodrošības pamatu 
apgūšana, obligātās dokumentācijas kārtošana, kā arī praktiskās nodarbības 
ugunsdzēsības līdzekļu izmantošanā un pirmās palīdzības sniegšanā cietušajiem. 
 Iegūtās zināšanas tika pielietotas uzticētos objektos: iecirkņos izvietotas evakuācijas shēmas sakārtotas atbilstoši    
jauniem apzīmējumiem, bet telpās un darba vietās tika izvietotas papildu evakuācijas un ugunsdrošības zīmes, 
ugunsdzēsības aparāti utt..   
 


