О KT O BRI S 2013

MĒNEŠA NO T I KUMS



2013.gada 15.-16.oktobrī SIA „Daugavpils ūdens” notika spēkā esošās
kvalitātes pārvaldības sistēmas ārējais uzraudzības audits atbilstoši
standartam ISO 9001:2008. Neatkarīgo auditoru kvalitātes pārvaldības sistēmas
ikgadējā pār-baude ir nepieciešamais nosacījums starptautiskā kvalitātes
sertifikāta, kuru izsniedz uz 3 gadiem, atbilstības apstiprinājumam. Šogad tādu
pārbaudi veica starptautiskās auditoru firmas LRQA speciālisti G.Primāne un
R.Ruduss, kuri atbilstoši apstiprinātam plānam veica auditu 6 „Daugavpils ūdens”
struktūrvienībās. Tika pārbaudīti tādi ražošanas procesi, ka pakalpojumu
realizācija un klientu apkalpošana, ūdens ieguve stacijās „Vingri” un „ZiemeĜi”,
notekūdeĦu attīrīšana, transporta darbības organizācija, aprīkojuma ekspluatācija
un kalibrēšana mehāniskā un ūdensmērītāju darbnīcā
Tāpat auditori izskatīja sagatavoto vadības pārskatu, ieplānoto pasākumu izpildes
gaitu (iekšējie auditi un personāla atestācija), atzīmējot kvalitātes pārvaldības
sistēmas dokumentācijas vadīšanas, pielietošanas un pilnveidošanas pieaugušo
līmeni (tā, Ħemot vērā klientu vēlmes, tika izstrādāta jauna, detalizētāka un ērtāka
pakalpojuma sniegšanas pieteikuma forma, nepieciešamās izmaiĦas veiktas arī
pieteikuma izpildes kontroles elektroniskā bāzē). Īpaši rūpīgi tika pārbaudīta
drošības tehnikas prasību ievērošana darbā ar mehānisko aprīkojumu, kā arī
pagājušā gadā izveidotās ūdensmērītāju nodaĜas darba organizācija un
dokumentācija (struktūra, amata apraksti, darba instrukcijas, izstrādāta uzskaites
nodrošināšanas procedūra ūdensapgādes un kanalizācijas jomā).

Pozitīvi novērtējot notikušās pārbaudes rezultātus auditori atgādināja, ka starptautiskā kvalitātes sertifikāta kārtējai
pagarināšanai nākamgad uzĦēmumam nāksies iziet padziĜinātu pārbaudi un apliecināt visu izstrādātās kvalitātes
pārvaldības sistēmas elementu atbilstību standarta 9001:2008 prasībām.



2013.gada 28.oktobrī starp SIA “Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un CBF
SIA “Binders” (UzĦēmējs) parakstīts projektēšanas – būvniecības līgums
“Kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija”, kurš tiks realizēts projekta
“Ūdens-saimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros, ar Eiropas
Kohēzijas Fonda līdzfinansējumu. Lai izpildītu darbu apjomu (topogrāfisko un
ăeotehnisko pētījumu izpilde, tehniskā projekta izstrāde un uz tā balstītu
būvniecības darbu izpilde), kas paredzēts līgumā, atvēlēti 18 mēneši. Kontrakta
summa (bez PVN) – 579 748,00 Ls.
Šī līguma ietvaros paredzēta 5,3 km spiediena kanalizācijas rekonstrukcija,
kura savieno 6 kanalizācijas sūkĦu stacijas Stropu ezera rajonā. Šīs sūkĦu stacijas
tika rekonstruētas projekta II kārtas gaitā (mūsdienīgas stacijas konstrukcijas
nepieĜauj notekūdeĦu nokĜūšanu no korpusa augsnē), un, lai izslēgtu neattīrīto
noteku nokĜūšanu apkārtējā vidē pārsūknēšanas procesā, nepieciešams
rekonstruēt noteku novadīšanas sistēmu. Stāv priekšā jau esošo cauruĜvadu
nomaiĦa un jaunu cauruĜvadu izbūve (Ø110 mm - 1,6 km, Ø200 mm – 2,1 km un
Ø300 mm – 1,6 km) ar aku, pārslēgšanas kameru un nepieciešamās
noslēgarmatūras uzstādīšanu. Pēc darbu pabeigšanas, tiks nodrošināta droša
noteku novadīšana un sūkĦu staciju darbība, pat ja palielināsies tās slodze.

PRO JEKT A J AUNUMI

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Oktobra beigās, Ħemot vērā iepriekšminēto, projekta ietvaros noslēgti 6 būvniecības līgumi, no kuriem pieci
atrodas būvniecības stadijā, pie tam, vairākumā objektu pamatdarbi ir paveikti, tiek veikti izmēăinājumi un gatavoti
dokumenti. Oktobrī komisijai tika nodots pirmais pabeigtais iecirknis – izpildīta ūdensgūtnes “Vingri” maăistrālā
ūdensvada 5,5 km 1 kārtas rekonstrukcija (nodots ekspluatācijā iecirknis 1,8 km garumā).

www.daugavpils.udens.lv

