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MĒNEŠA NOTIKUMI 

www.daugavpils.udens.lv 

 2017.gada 10. jūnijā “Daugavpils ūdens” kolektīvs devās krāšņā Svētku gājienā 

pa pilsētas centrālo ielu par godu Daugavpils pilsētas 742.gadadienai. Īpašu noska-
ņojumu veidoja katras kolonas oriģinālais noformējums, kurā tika atspoguļota gan 
organizācijas mūsdienu īpatnības, gan interesanti vēsturiskie momenti. Šajā jomā ļoti 
iespaidīgi izskatījās arī mūsu uzņēmuma eksponāts – ūdens muca, kura nesenajā 
pagātnē tika izmantota kā galvenais avots pilsētnieku nodrošināšanai ar ūdeni. 
Acīmredzams salīdzinājums palīdz sajust mūsdienīgas ūdenssaimniecības 
priekšrocības paveiktās nozares modernizācijas rezultātā. Šādi pasākumi izraisa 
līdzdalības izjūtu dzimtās pilsētas dzīves un tēla veidošanai. Savu ieguldījumu veica 
arī “Daugavpils ūdens” kolektīvs, kurš jau 128 gadu laikā iegulda visas savas 
zināšanas, spēkus un pieredzi pilsētas ūdenssaimniecības attīstībā, pateicoties kam 
pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja ik dienu un ik stundu, darba un svētku dienās 
izmantot ērtus, kvalitatīvus un drošus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.  

2017.gada māja beigās Valsts vides dienests, izskatot iepriekš iesniegto 

nepieciešamās dokumentācijas paketi, izsniedza SIA “Daugavpils ūdens” Zemes 
dzīļu izmantošanas licenci (Nr.CS17ZD0123). Tas dod tiesības mūsu uzņēmumam 

Latvijas teritorijā patstāvīgi veikt zemes dzīļu monitoringa veikšanu atkritumu poligonos, 
izgāztuvēs un to apkārtnē, piesārņotās vai potenciāli piesārņotās teritorijas un pazemes 
ūdeņu atradnēs. Licence ir izdota saskaņā ar LR likuma “Par zemes dzīlēm” un MK 
noteikumu Nr.696 prasībām un ir nepieciešama monitoringa veikšanai 3 pilsētas ūdens-
gūtņu 33 ekspluatācijas un 45 novērošanas urbumos, kā arī 21 urbumā izgāztuves “Križi” 
apkārtnē. Monitoringa galvenais uzdevums – savlaicīgi konstatēt pazemes ūdeņu 
piesārņojuma avotus un nepieļaut izmantojamā ūdens kvalitātes pasliktināšanai, kā arī lai 
kontrolētu pazemes ūdeņu līmeņa izmaiņas ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā. 
  Vienlaikus ar tiesībām Licencē ir noteikti nosacījumi, kuri jāņem vērā monitoringa organi-
zācijas un veikšanas laikā, kā arī noteikta datu apstrādes un pārskatu sagatavošanas 
kārtība. Tā, monitoringa veikšanai ir obligāts līgums ar zemes īpašnieku, apstiprināta darbu 
programma, kvalificēts un speciāli apmācīts personāls, kalibrētas iekārtas un 
mērinstrumenti, ūdens analīzes jāveic tikai akreditētā laboratorijā utt. Šī gada pirmajā pusē 
ūdensgūtņu un ūdens attīrīšanas iekārtu speciālisti jau veica visus nepieciešamos 
mērījumus, darbi tiks turpināti pēc monitoringa plāna. Saņemtie rezultāti tiks apkopoti un 
nosūtīti kontrolējošām institūcijām, visa informācija glabājas arī Valsts ģeoloģijas fondā. 
 

 

Rādītāji Mērvien. Janvāris - jūnijs 

2016.gads 2017.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 1795,6 1783,8 99,3 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 1902,1 1947,1 102,4 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

PROJEKTA JAUNUMI  7.-8.jūnijā “Daugavpils ūdens” speciālisti piedalījās kārtējā seminārā projekta 
IWAMA (Interactive WAter MAnagament) ietvaros, kurš notika Ščecinā (Polija). Projekts 

tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansiālo atbalstu INTEREG 
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros ar 
mērķi paaugstināt resursu izmantošanas efektivitāti notekūdeņu attīrīšanas procesā. Šoreiz 
seminaŗā ar tēmu “Energoefektivitāte kanalizācijas attīrīšanas iekārtās” piedalījās ne tikai 17 
projekta partneri, bet arī 7 Eiropas ražošanas uzņēmumu pārstāvji, kuri prezentēja speciali-
zētas iekārtas un mūsdienīgas tehnoloģijas notekūdeņu efektīvākai attīrīšanai. Plānveida 
iekārtu nomaiņas procesā to pielietošana ne tikai atvieglo daudzu procesu vadību, bet dod 
iespēju samazināt pielietoto iekārtu ražīgumu, un rezultātā – elektroenerģijas patēriņu. 
Papildus tam, ar katram no uzņēmumiem, kuros ir plānotas investīcijas, tika detalizēta izska-
tīta iepirkumu organizācijas kārtība. Daugavpils kanalizācijas attīrīšanas iekārtās ir paredzēta 
elektroenerģijas skaitītāju, aizbīdņa DN400, atloku kompensatoru DN400 (2 gabali) un DN800 
piegāde un uzstādīšana. Tas ļaus kontrolēt elektroenerģijas patēriņu katrā tehnoloģiskā etapā 
un vajadzības gadījumā (piemērām, profilaktisko vai avārijas darbu veikšanas laikā) sadalīt 
gaisa padevi uz bioreaktoriem manuālā režīmā. Iepirkuma procedūra jau ir izsludināta, jūlijā 
notiks ieinteresēto piegādātāju sanāksme, kuriem līdz 2.augustam jānosūta savi piedāvājumi. 
Dati par iepirkuma gaitu ir publicēti “Daugavpils  ūdens” un pilsētas pašvaldības mājas lapās. 

 


