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MĒNEŠA NOTIKUMS 
� 2012.gada 21.februārī “Daugavpils ūdens” un Baltijas pilsētu 
apvienības Apkārtējās vides aizsardzības Komisija parakstīja Partnerības 
līgumu projekta par eitrofikācijas samazināšanu Baltijas jūrā šodien 
(PRESTO) ietvaros. Eitrofikācija (tādu elementu kā slāpeklis un fosfors 
pārmērīga nonākšana dabas ūdeĦos, kas stimulē kaitīgu mikroskopisku aĜău 
masu attīstību, ūdens caurspīdīguma samazināšanos, piekrastes piedūĦošanos 
un tas negatīvi ietekmē floru un faunu), kas  ir galvenā Baltikas ekoloăiskā 
problēma. Šīs parādības cēloĦa novēršanai, viens no kuriem ir nepietiekami 
attīrītu notekūdeĦu nonākšana ūdens tilpnēs, eirozonas valstis izstrādājušas un 
ievieš kopīgu plānu par Baltijas jūras piesārĦojuma novēršanu.    
    Projekts PRESTO ir daĜa no šī plāna un 5 valstu sadarbības sākums 
eitrofikācijas jautājumu risināšanai transrobežu reăionos. Projekts ir īpatnējs ar 
to, ka tajā pirmo reizi piedalās arī Baltkrievija, kura nav ES dalībvalsts, bet kurai 
ar to ir cieši “ūdens sakari”. Projekta mērėis ir uzlabot Nemunas un Daugavas 
upju, un Baltijas jūras ūdeĦu kvalitāti, pateicoties slāpekĜa un fosfora izdalīšanas 
procesa uzlabošanai Baltkrievijas  4 attīrīšanas iekārtās (Grodno, Baranoviči, 
Molodečno un Vitebska). 
Projekts ar kopējo vērtību 4,5 milj. EUR tiek realizēts programmas “Baltijas jūras 
reăiona programma 2007. – 2013.” ietvaros un daĜēji tiek finansēts no ES 
(Eiropas Reăionālās attīstības fonds un Eiropas partnerības instruments). Dalībā 
projektā iesaistītas dalībvalstu organizācijas, fondi, universitātes un 
ūdensapgādes uzĦēmumi (Somija, Vācija, Latvija, Lietuva un Baltkrievija). 
    Daugavpils uzaicinājums projektā no Latvijas puses tika noteikts ar vairākiem 
faktoriem: gan atrašanās uz Daugavas upes, gan tuvums Baltkrievijas robežai, 
gan pozitīvas pieredzes esamība notekūdeĦu efektīvu tehnoloăiju ieviešanas 
projektu realizācijā. Projekta īstenošanas rezultātā, pilsēta un uzĦēmums 
“Daugavpils ūdens” iegūs ievērojamu labumu – līdzās praktiskās pieredzes 
nodošanai Baltkrievijas kolēăiem tiks organizēts speciālistu apmācības cikls 
(pirmais seminārs jau notika Minskā). Tāpat tiks sagatavota iepirkuma 
dokumentācija noturīgai notekūdeĦu dūĦu apstrādes metodei (kompostēšanai). 
Nākotnē, kad parādīsies atbilstošas programmas un pieejamie finansēšanas 
avoti, uzĦēmums būs maksimāli sagatavots projekta īstenošanai šīs šobrīd 
aktuālās problēmas risināšanai.    
 
 

� Kopš gada sākuma uzĦēmumā notiek spēkā esošās kvalitātes pārvadības  
sistēmas darbības pilnveidošana pēc starptautiskā standarta ISO 9001:2008. Par vienu no svarīgākiem 
momentiem kĜuva Kvalitātes rokasgrāmatas (KRG) jaunās versijas apstiprināšana. Šajā pamatdokumentā tika veikti 
nepieciešamie uzlabojumi un izmaiĦas, papildināta dokumentācijas identifikācijas sistēma un aktualizētas nodaĜas 
par dokumentu glabāšanu, arhivēšanu un, īpaši, uzĦēmuma attīstības projektiem. 
 

    Projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II un III kārta" realizācijas gaitā, par vienu no Kohēzijas fonda 
izvirzītām pamatprasībām bija klientu, kuri saĦem centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus skaita 
palielināšanās. Saistībā ar to, pēc "Daugavpils ūdens" vadītāja rīkojuma, uzĦēmumā tika izveidota speciālā komisija, 
kuras pamatmērėis ir jaunu klientu pieslēgšanas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem procedūras vienkāršošanas 
priekšlikumu izstrāde. Veicot rūpīgu analīzi, komisija nonāca pie secinājuma, ka nepieciešams veikt izmaiĦas 
uzĦēmu-mā spēkā esošo procedūru virknē un maksimāli centralizēt ar jauno klientu pieslēgumiem saistītos 
procesus. Savus priekšlikumus jaunu klientu pieslēgumu procesa vienkāršošanai un paātrināšanai komisija iesniegs 
šī gada martā.  
 
    

MĒNEŠA JAUNUMI 

www.daugavpils.udens.lv 


