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MĒNEŠA NOTIKUMS 

www.daugavpils.udens.lv 

� 2013.gada 28.maijā Daugavpilī, starp SIA “Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) 
un CBF SIA “Binders” (UzĦēmējs) tika parakstīts būvniecības līgums 
“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana  mikrorajonā Jaunie Stropi 
(7.sistēma)”, kurš tiks realizēts projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpilī, III kārta” ietvaros, ar Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. 
     UzĦēmēja uzdevumā ietilpst jaunu ielu ūdensvada tīklu 4,3 km, un kanalizācijas 
tīklu 4,4 km ieklāšana Jauno Stropu mikrorajonā. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
paplašināšana paredzēta Dzintaru, Turaidas (posms no Līgantes ielas līdz 
Kokneses ielai), Durbes ielās un Atpūtas – Vasarnīcu ielu rajonā. Lai nodrošinātu 
noteku drošu pārsūknēšanu no jaunajiem klientiem, paredzēts uzbūvēt un pilnībā 
aprīkot 1 kanalizācijas sūkĦu staciju (KSS). 
   Atšėirībā no iepriekš noslēgtajiem līgumiem, kas ietvēra sevī sagatavošanas, 
izpētes un projektēšanas posmus, šis līgums tiks izpildīts pēc jau izstrādāta 
projekta (projekta autors – SIA “Aqua Brambis”). Tas ievērojami saīsinās 
būvniecības termiĦu: uzĦēmējs varēs uzsākt darbus būvlaukumā jau jūnijā, bet visa 
līguma izpildei atvēlēti 10 mēneši. Līguma izpildītājs tika noteikts pēc atklāta 
konkursa rezultātiem, kurā piedalījās 12 pretendentu firmas. Akceptētā līguma 
summa (bez PVN) – 1 106 341, 58 Ls. 
   Visu III.kārtas būvniecības darbu apjomu (tas ir ap 90 km ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, 18 kanalizācijas sūkĦu staciju 
būvniecība, maăistrālo ūdensvadu un kolektoru maiĦa) paredzēts izpildīt 9 
būvniecības līgumu ietvaros, ar kopējo vērtību 15 milj.Ls, no kuriem 10,3 milj.Ls ir 
Kohēzijas fonda līdzekĜi. Kopumā uz maija beigām ir noslēgti 4 līgumi un 1 tiek 
gatavots parakstīšanai. No tiem 3 līgumi jau atrodas būvniecības stadijā  (aktuālā 
informācija par darbu veikšanas vietām tiek izvietota SIA “Daugavpils ūdens” mājas 
lapā). Iepirkuma procedūras pārējiem līgumiem plānots pabeigt tuvākajā laikā. 
 

� Maijā tika saĦems LATAK (Latvijas nacionālais akreditēšanas birojs) 
lēmums, ka  „Daugavpils ūdens” laboratorijai tiek atkārtoti piešėirta 
akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām.  
Dotais standarts nosaka prasības mikrobioloăisko un fizikāli ėīmisko ūdens 
pētījumu veikšanai, kuru novērošana garantē laboratorijas rezultātu objektivitāti un 
neatkarību. Prasības ir stingras un ietver sevī visus laboratorijas darbības 
aspektus, sākot ar provju atlases noteikumiem, iekārtu un reaktīvu piegādi, telpu 
aprīkojuma, dokumentu noformēšanas, personāla apmācības un beidzot ar šo 
procesu kontroles organizāciju . Tikai atbilstība visiem šīm kritērijam dod tiesības 
akreditētas un neatkarīgas laboratorijas statusa saĦemšanai, kuras  atzinumus 
atzīst kompetentās starptautiskā līmeĦa institūcijas.  
 
   Piešėirto statusu nepieciešams apliecināt ikgadējo ārējo auditu laikā, bet reizi 5 
gados – reakreditācijas vizītes laikā. Šogad LATAK eksperti, kuri veica tādu 
komplekso pārbaudi, atzīmē ka  „Daugavpils ūdens”  laboratorija no akreditācijas 
saĦemšanas 2000.gadā veica nozīmīgu darbu  ne tikai  izmantojamo akreditēto 
standartu skaita palielināšanai (no 25 līdz 38), bet  arī testēšanas kvalitātes 
paaugstināšanai. Bez tehniskā aprīkojuma pilnveides, galvenā loma pieder 
personāla sagatavošanas līmeĦa paaugstināšanai. Kā pierādījums – laboratorija 
regulāri ar apmierinošiem rezultātiem piedalās starplaboratoriju salīdzinošās 
testēšanas programmās (sava veida kolēău sacensības mikrobioloăisko un fizikāli 
ėīmisko radītāju koncentrācijas noteikšanai) . Pagājušā gadā  notikušas 4 prasmju 
pārbaudes ar dalībnieku skaitu no 3 līdz 175.  Atkārtotas akreditācijas darbības 
laiks līdz 2018.gada 12.maijam.  
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