
     

 
   

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRIS 2016 

MĒNEŠA NOTIKUMS  

www.daugavpils.udens.lv 

 “Daugavpils ūdens” speciālisti pabeidz uzņēmuma attīstības stratēģiskā  
plāna izstrādi 2017. – 2020.gadu periodam un ir uzsākuši budžeta sastādīšanu 2017.gadam. Stratēģiskās 
plānošanas un budžeta jautājumi ir cieši saistīti (ikgadējā budžeta izpilde nodrošina ieplānoto rādītāju sasniegšanu, ļauj 
izpildīt paredzētus pasākumus un uzņēmumam izvirzītus uzdevumus vidējā termiņa perspektīvā). Budžetam un 
stratēģiskajam plānam jābūt sastādītiem uz ticamas informācijas pamata, šim plānošanas periodam tika apstiprināti jauni 
noteikumi dokumentu sagatavošanai. Atbilstoši prasībām sākotnēji tika veikta rūpīga esošās situācijas analīze un 
sasniegto rezultātu novērtēšana 2014. – 2016.gadu periodā (pēc vairākiem rādītājiem tie ir pozitīvi). Tad tika noteikti 
faktori un novērtēti riski, kuri ietekmē uzņēmuma darbu un attīstību (nepieciešamība nodrošināt novecojušās tehnikas 
nomaiņu, rezerves daļu iegāde, notekūdeņu dūņu pārstrāde, tīklu attīstība, ES fondu līdzekļu pieejamība, iedzīvotāju 
skaita samazinājums, zemi pieslēgšanās tempi mūsu tīkliem, ūdens patēriņa samazinājums, likumdošanas izmaiņas, 
cenas energoresursiem utt.). Ņemot vērā saņemtos datus un nepieciešamību izpildīt nacionālos, reģionālos un pilsētas 
attīstības plānus, uzņēmuma galvenā mērķa sasniegšanai – kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanai, tika noteikti mērķi, uzdevumi, pasākumi, resursi un nosakāmie rādītāji pamata darbības virzieniem, ko plānots 
sasniegt 2020.gadā. Tā, ir ieplānots vidēji par 1% palielināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu, 
veikt būvniecības darbus un nomainīt 14 km ielu tīklu, uzturēt ūdens zudumus tehniski pamatota līmeņā (zem 20%), 
piesaistīt aptuveni 7 milj. EUR investīciju projektu īstenošanai tīklu   paplašināšanai Judovkas mikrorajonā un notekūdeņu 
dūņu pārstrādē utt.. Izstrādātie dokumenti tiks nodoti apstiprināšanai Daugavpils pilsētas domē.   
 

 2016.gada 20. un 21.septembrī SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti piedalījās 
seminārā projekta IWAMA (Interactive WAter MAnagement) ietvaros, kurš tika 
organizēts Lahti (Somijā). Projekts, kura  mērķis ir resursu izmantošanas 
efektivitātes paaugstināšana notekūdeņu attīrīšanas procesu vadības uzlabošanai  un 
biogēnu (slāpekļa un fosfora) skaita samazināšana Baltijas jūras reģionā, tiek realizēts 
ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansiālo atbalstu INTEREG Baltijas 
jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros 
(kopējais projekta budžets sastāda 4,6 milj. EUR). Projektā iesaistīti 27 dalībnieki no 7 
Eiropas Savienības valstīm, tai skaitā 2 no Latvijas - “Jūrmalas ūdens” un “Daugavpils 
ūdens”. Abiem uzņēmumiem dalība projektā ir ļoti svarīga un lietderīga, jo projekta 
mērķu sasniegšanai tiek nodrošināta ekspluatējošo organizāciju potenciāla attīstība, 
pateicoties  mūžizglītības apmācībai un pilotinvestīciju virknes īstenošanai, kas 
savukārt tiks virzītas uz ražošanas izmaksu samazināšanu. „Daugavpils ūdens” 
projekta ietvaros plāno iegādāties jaunu kontroles sistēmas aprīkojumu notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām, lai samazinātu enerģijas izmaksas. Daugavpils komponenta 
realizācijai ir atvēlēti 126,8 tūkst..EUR, no kuriem 107,8 tūkst.EUR ir ERAF līdzekļi.   
  

   Tā kā, projekts ir tikko sācies, pirmā darba semināra tēma bija “Potenciāla 
identificēšana attīrīšanas iekārtās attīstības vajadzībām”. Universitātes un vides 
organizācijas, kas piedalās projektā, prezentēja savas idejas par atbalsta iespējām 
mūžizglītības apmācībā  notekūdeņu attīrīšanas  jomā (papildus tradicionālajiem 
kursiem uz vietas, tā varētu būt attālināto semināru (webinari) organizēšana, 
interaktīvās mācību spēles izstrādāšana, profesionālo žurnālu izdošana, video 
instrukciju izvietošana internetā, programmu mobilajiem telefoniem radīšana, utt.). 
Papildus tam, semināra laikā tika apspriesti finanšu jautājumi (kā pareizi izmantot 
investīcijas, sagatavot dokumentus,  izstrādāt projektu atskaites, utt.) un izskaidroti 
datu savākšanas noteikumi, lai aizpildītu salīdzinošo anketu par attīrīšanas iekārtu 
darbības datiem pirms un pēc projekta pabeigšanas. Semināra dalībnieki ar interesi 
apmeklēja Lahti pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtas Kariniemi, kuru  ražošanas 
līnijas atrodas klintī apmēram 30 m dziļumā.  

   

 

 

Rādītāji Mērvien. Janvāris-septembris 

2015.gads 2016.gads % 
 

Dzeramā ūdens realizācija tūkst.m3 2 639,6 2 649,5 100,4 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana tūkst.m3 2 812,9 2 829,3 100,6 
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