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�  No gada sākuma notiek pilsētas ūdensvada un kanalizācijas sistēmu 
etapveida noslēgarmatūras un skataku  apsekošana un remonts. Kontrole par 
tīklu stāvokli tiek veikta saskaĦā ar plāna profilaktisko pasākumu apstiprinātu 
grafiku un ir daĜa no obligātajiem darbiem drošas ekspluatācijas nodrošināšanai 
sadalošajos tīklos (tie ir 242 km ūdensvada tīkli un 198 km kanalizācijas tīkli). 
Šādas apsekošanas gaitā, tiek precizēta tīklu ieklāšanas shēma, tiek pārbaudīts 
aku, pārslēgšanas kameru, avārijas izlaidĦu, ugunsdzēsības hidrantu stāvoklis, 
noslēdzošo ierīču darbderīgums, lūku, tabulu esamība u.tt. 
 
   Janvārī un februārī ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkĦa 3 specializēto 
brigāžu darbinieki pakāpeniski veica visu ūdensvada tīklu izbūvju pārbaudi RuăeĜu, 
Jaunās Forštadtes, Stropu un Gajoka mikrorajonos, vēl viena brigāde veica 
analoăiskus darbus kanalizācijas tīklos Ėīmijas un Jaunbūves mikrorajonos. Sākot 
ar šo gadu, apsekojuma rezultāti tiek iekĜauti speciāli izveidotā tehnisko apskašu 
bāzē, kas ne tikai palīdz saplānot remonta darbu apjomu pavasara – vasaras 
periodā, bet arī dod iespēju izanalizēt katra tīklu iecirkĦa stāvokli un paredzēt 
tehnoloăisko sistēmu optimizācijas iespējas. Pārbaužu laikā konstatētie 
nenozīmīgie bojājumi (grunts nosēšanās, aku daĜējs sabrukums vai applūde, 
savienojumu nehermētiskums, ventiĜu bojājumi, tekĦu piedūĦošanās, lūku 
neesamība u.tt.) tika novērsti operatīvā kārtībā. Tā tika veikts 12 aku, 15 aizbīdĦu, 
3 pazemes krānu, 9 hidrantu remonts, tika uzstādītas trūkstošās tabulas ar 
informāciju par aku koordinātām. Kopā ar remonta darbiem tika veikta tīkla iecirkĦu 
skalošana un aku atsūknēšana, bet 6 gadījumos tika pieĦemts lēmums par aku 
izvietojuma nelietderīgumu un tās tika likvidētas. 
 
    Līdz aktīvai celtniecības sezonas iestāšanās, ū/k tīklu speciālisti plāno apsekot 
sadales tīklus vairākumā mikrorajonu, lai pēc tam maksimāli īsos termiĦos izpildītu 
visus nepieciešamos darbus. ĥemot vērā to, ka pavasarī ES projekta 3.kārtas 
ietvaros sāksies darbi tīklos, to visu mezglu nebojātība un gatavība darbam ar 
pastiprinātu slodzi būs Ĝoti nepieciešama. 
 

�    Notika LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzĦēmumu 
asociācija) kopsapulce un valdes vēlēšanas. SaskaĦā ar Asociācijas, kura 
apvieno 30 latvijas ūdens industrijas uzĦēmumus, statūtiem, augstākais 
pārvaldības orgāns ir pilnvaroto pārstāvju kopsapulce, kura tiek sasaukta ne retāk 
kā reizi gadā stratēăisko lēmumu pieĦemšanai, kā arī valdes un revīzijas 
komisijas gada pārskatu apspriešanai un apstiprināšanai. Šoreiz, bez 
pamatjautājumiem, kopsapulces darba kārtībā tika iekĜautas valdes un revīzijas 
komisijas kārtējās vēlēšanas (jo beidzies to pilnvaru 3 gadu termiĦš), un jauna 
izpilddirektora izvēle. 
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     Valdes atskaitē tika apkopoti darba rezultāti par 3 gadu periodu un veikta nozares analīze kopumā. Tika atzīmēts, 
ka neskatoties uz ES līdzekĜu sekmīgu apgūšanu, ražošanas aprīkojuma un personāla zināšanu līmeĦa 
paaugstināšanos (tikai 2012.gadā sertificēti 184 speciālisti), nozares uzĦēmumu aktivitāti zināmā mērā aptur 
likumdošanas ierobežojumi (tā, visiem nepieciešamā likuma par ūdeni saskaĦošana risinās jau vairākus gadus, pie 
tam uzĦēmumu loma nozares attīstības lēmumu pieĦemšanā ir minimāla). Kā pozitīvie momenti tika minēti 
sadarbības paplašināšana Eiropas un Baltijas Asociāciju līmenī, jaunu biedru piesaiste un organizācijas mājas lapas 
izstrāde (www.lwwwwa.lv), pateicoties tam nodrošināts valdes pieĦemamo lēmumu atklātums. 
 
    Pēc pārskatu apstiprināšanas, atbilstoši balsošanas rezultātiem tika ievēlēti 7 jaunās valdes biedri (par 
priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts A.Dejus no "Liepājas ūdens", valdes sastāvā ir arī "Daugavpils ūdens" vadītājs 
S.Selickis), revīzijas komisija ar G.Dambinieku priekšgalā ("Madonas ūdens"), kā arī jauns izpilddirektors - B.Gulbe.  
 


