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SIA “Daugavpils ūdens” struktūrvienību vadītāju sanāksmē janvārī tika
rezumēti 2013.gada rezultāti, apspriesti pamatuzdevumi tekošajam gadam
un iesniegts uzĦēmuma stratēăiskais attīstības plāns. Kolektīvs veiksmīgi tika
galā ar savu pamatuzdevumu – drošu, kvalitatīvu un nepārtrauktu ūdensapgādes
un kanalizā-cijas pakalpojumu sniegšanu. Pakalpojumu sniegšanas apjomi
saglabājās praktiski iepriekšējā gada līmenī: dzeramā ūdens realizācija par gadu
sastādīja 3 620,8 tūkst. m3 (2012. gadā 3 667 tūkst. m3), bet attīrīto notekūdeĦu
apjoms - 4 039,5 tūkst. m3 (2012. gadā - 4 167 tūkst. m3). Rezultātā
ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas plāns izpildīts par 98,7 %, kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas plāns – par 96,9 %. Sniegto pakalpojumu drošība tika
nodrošināta ar visu pamatobjektu bezavāriju darbu (to veicina prasmīga ekspluatācija un savlaicīga plāna profilaktisko darbu veikšana), bet sniegto pakalpojumu
nepārtrauktība ir sasniegta ar notikušo avāriju skaita samazināšanos sadales tīklā
un to novēršanas laika samazināšanos (tā, 2012.gadā vidējais avārijas likvidācijas
laiks ūdensvada tīklos sastādīja 3 stundas 48 minūtes, bet atskaites periodā – 2
stundas 59 minūtes). Sniegto pakalpojumu kvalitāti raksturo tādi rādītāji, kā
pamatotu sūdzību par “Daugavpils ūdens” speciālistu darbu neesamība, kā arī
dzeramā ūdens un notekūdeĦu attīrīšanas kvalitātes nodrošināšana (gada laikā
vairāk par 2 300 atlasītās provēs tika apliecināta atbilstība normām). Detalizētāki
dati par katras struktūrvienības un uzĦēmuma darbu kopumā tiks atspoguĜoti
“Daugavpils ūdens” vadības pārskatā par 2013.gadu.
Lielā mērā pateicoties tam, ka uzĦēmumā ieviesta kvalitātes sistēma pēc ISO
9001:2008 standarta un tiek veikta pastāvīga datu savākšana un analizēšana,
šogad tika izstrādāts ne tikai konkrētu pasākumu plāns 2014.gadam, bet arī pieĦemta “Daugavpils ūdens” darbības un attīstības stratēăija 2014. – 2016.gadam.
Šis dokuments sniedz detalizētu vispusīgu rīcības programmu, ko ir nepieciešams
izpildīt uzĦēmuma attīstībai, mērėu sasniegšanai un aktuālāko problēmu
risināšanai (tādu, kā investīciju piesaiste, notekūdeĦu dūĦu pārstrādes jautājumu
risināšana, pieslēgšana jauniem tīkliem, norēėinu sistēmas par sniegtiem
pakalpojumiem pilnveidošana utt.). Pilns dokumenta teksts ir izvietots uzĦēmuma
mājas lapā (www.daugavpils.udens.lv sadaĜā “Attīstības stratēăija un projekti”).

 Janvārī tika apkopoti Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība

Daugavpilī, III kārta” izpildes rezultāti par 2013.gadu. Projekta īstenošana, kurš
ietver sevī aptuveni 90 km garu ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanu, sūkĦu
staciju, maăistrālo cauruĜvadu un kolektoru izbūvi un rekonstrukciju 7 pilsētas
mikrorajonos, tika uzsākta 2011.gadā un tā jāpabeidz 2015.gada vidū. Viss darbu
apjoms ir sadalīts 9 būvniecības līgumos, 7 no kuriem jau ir noslēgti un to ietvaros
darbi jau tiek veikti, bet 2 līgumu izpildītāji tiks noteikti šogad. ĥemot vērā to, ka 5
būvniecības līgumu izpildes termiĦi beidzas jau šogad, to ietvaros vairāk nekā puse
no paredzamiem darbiem ir izpildīta (ierīkoti 26,6 km ūdensvada un 26,3 km
kanalizācijas tīklu, tiek veikta aprīkojuma montāža un pieslēgšana, bet daĜa objektu,
tādu, kā ūdensgūtnes Vingri maăistrālais ūdensvads, ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas Niderkūnos , Stropos un Križos tiek gatavotas nodošanai ekspluatācijā).
Sākoties labvēlīgākiem laika apstākĜiem tiks turpināti darbi Grīvas, RugeĜu un
Jaunbūves mikrorajonos, kā arī tiks uzsākta spiediena kanalizācijas rekonstrukcija
Stropu ezera rajonā un maăistrālo kolektoru rekonstrukcija pilsētas centrā (tagad šo
līgumu ietvaros notiek tehnisko projektu izstrāde). Ceram, ka tiem pievienosies arī
šobrīd notiekošo konkursu uzvarētāji.
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