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MĒNEŠA NOTIKUMS 
� 2011.gada 20.maijā SIA “Daugavpils ūdens” iesniedza iesniegumu projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līdzfinansējuma saņemšanai 
no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem. Atbilstoši LR MK noteikumiem 
Nr. 836, kuri noteic projektu īstenošanas kārtību ar Eiropas Savienības fondu 
līdzekļu piesaisti ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai aglomerācijās ar 
iedzīvotāju ekvivalentu vairāk par 2000 (pretendentu skaitā ir iekļauta arī 
Daugavpils), iesnieguma izskatīšanu un novērtēšanu veiks Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas pašvaldību apvienības pārstāvju komisija, 
kura līdz 23.augustam pieņems lēmumu par projekta darba turpināšanu vai 
pārtraukšanu. Tie paši noteikumi noteic arī novērtējuma kritērijus: projekts tiks 
izskatīts no uzdevumu atbilstības pozīcijas, kā arī tiks novērtēts pēc 
administratīviem, kvalitātes un finanšu kritērijiem (kopā 50 rādītāji). 
 

� 20.maijā Rīgā notika kārtējā LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas) valdes 
sēde. Šajā reizē dienas kārtībā, bez rudens apmācības sesijas programmas apstiprināšanas (septembrī – oktobrī 
ieplānoti  semināri nodokļu un klientu debitoru parādu jautājumos), tika iekļauta LŪKA pārstāvju darba grupu sastāva 
darba apspriešana, kuri kopā ar likumdošanas orgāniem izstrādā nozarei svarīgu lēmumu projektus. Tā, tika piedāvāts 
deleģēt 3 LŪKA valdes locekļus nozares interešu prezentēšanai, izstrādājot vidēji profesionālo mācību iestāžu reformu un 
prasības tehnisko speciālistu sagatavošanai. Darba grupai, kura jau strādāja ar Ekonomikas ministriju jautājumā par 
izmaiņu ieviešanu iedzīvotāju komunālo pakalpojumu apmaksas kārtībā, izdevās pārliecināt likumdevējus, ka ir 
nepieciešams stimulēt  iedzīvo-tājus rēķinu apmaksai, nevis meklēt iespējas zaudējumu segšanai uz pakalpojumu 
sniedzēja vai apkalpojošo organizāciju rēķina. Nozares uzņēmumu svarīgas problēmas risināšanai ar notekūdeņu dūņu 
utilizāciju sasniegta vienošanās ar Vides  aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par kopīgas darba grupas izveidi, 
kura jūnijā organizēs paplašinātu semināru,   kas skar šo jautājumu. 
 

MĒNEŠA JAUNUMI 
� 13.maijā par uzņēmuma “Daugavpils ūdens” viesiem kļuva praktiskā 
semināra “Domā citādāk! Eksaktāk!” dalībnieki, kurš notika Daugavpilī, 
Eiropas Sociālā fonda projekta “Dabaszinātne un matemātika” ietvaros. 
Projektu īsteno Valsts izglītības  satura cents (VISC) ar mērķi piesaistīt jaunatni 
dabas zinātņu apgūšanai (matemātika, ķīmija, fizika, bioloģija), parādot iespējas 
iegūto zināšanu izmantošanai profesionālajā aspektā. Pēc projekta dalībnieku 
domām šo jomu speciālisti šobrīd ir ļoti vajadzīgi    Latvijai, un eksakto zinātņu 
popularizācijai jāpalīdz jaunatnei veikt pašiem apzinātu un sabiedrībai nepieciešamu 
izvēli. Projekts ir interesants ar to, ka ietver sevī lielu eksperimentālās un 
pētnieciskās darbības apjomu, tai skaitā, izbraukuma pasākumi Latvijas reģionos 
iepazīšanai ar profila institūtu, laboratoriju, uzņēmumu darbību. Šajā reizē 
Daugavpilī pulcējās 96 skolēni no 32 Latvijas skolām, daudzi no viņiem apmeklēja 
“Daugavpils ūdens” galvenos objektus un ieguva praktisku priekšstatu par 
biotehnologa un vides tehniķa darbu. 

    Tāpēc ekspertu pozitīva lēmuma saņemšanai ir ļoti svarīga iesnieguma sagatavošanas kvalitāte. Tam jābūt sastādītam 
atbilstoši noteiktai formai un jāsatur visa nepieciešamā informācija par pieteicēju, plānotiem projekta risinājumiem, to izpildes 
termiņiem un rezultātiem, iekļaujot projekta ietekmes novērtējumu teritorijas attīstībai un apkārtējās vides stāvoklim, 
informatīvo pasākumu plānu, un protams, detalizētus finanšu aprēķinus. 
 

     Citiem vārdiem sakot, pretendentam Eiropas Savienības palīdzības saņemšanai ir nepieciešams dokumentāli pierādīt, ka 
tam ir visas nepieciešamās pilnvaras un resursi iedalīto līdzekļu veiksmīgai apgūšanai. Atbildīgo darbu iesnieguma 
sastādīšanā veica “Daugavpils ūdens” attīstības nodaļas speciālisti, kuri sagatavoja un noteiktā termiņā iesniedza 
novērtēšanai vajadzīgā veidā noformētu dokumentu paketi (tie ir 4 sējumi ar 500 lapām katrā). 
 

    Atgādināsim, ka projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ieplānotiem pasākumiem, kura pamatmērķis ir 
pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība, ir nepieciešami 12,3 milj. Ls (no tiem 10,3 milj. Ls var tikt saņemti no 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda). 

www.daugavpils.udens.lv 


