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PROJEKTA JAUNUMI 

www.daugavpils.udens.lv 

� Ir apkopota informācija par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpilī, III kārta” izpildes gaitu 2014.gada pirmajos sešos mēnešos. 
Projekta, kas ir virzīts uz pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstību, 
īstenošana tika uzsākta 2011.gadā un projektam jābūt pabeigtam 2015.gadā. Lai 
savlaicīgi izpildītu ievērojamu būvniecības apjomu un apgūtu projekta 
īstenošanai paredzētos 25 milj. EUR (no tiem 14,7 milj. EUR ir ES Kohēzijas 
fonda līdzekĜi), tika pieĦemts lēmums par darbu sadalīšanu 9 līgumos: astoĦi 
līgumi jau ir noslēgti un tiek īstenoti, bet pēdējam notiek konkurss projektēšanas 
darbu veikšanai. 
     Šīs būvniecības sezonas raksturīga īpatnība ir tas, ka 5 līgumu īstenotājiem 
tā ir pēdējā. Šobrīd pēc 2 līgumiem (ăenerāluzĦēmējs – CBF SIA “Binders”) visi 
būvdarbi ir pabeigti: nomainīti ūdensgūtnes “Vingri” 5,5 km maăistrālā ūdens-
vada, izbūvēti vairāk nekā 8 km jaunu tīklu Jauno Stropu mikrorajonā, un 
vislielākās izmaiĦas notika Križu mikrorajonā. Tur tika veikti darbi, lai pievienotu 
Križu mikrorajona ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas centralizētajām 
pilsētas sistēmām, kam tika izbūvēti 4 km ūdensvada un 8 km kanalizācijas tīklu, 
izbūvēta 3.pacēluma ūdensapgādes stacija, dzeramā ūdens rezervuārs un 3 
jaunas KSS. Iepriekšējos gados Križu mikrorajonā darbojās lokālās ūdens 
attīrīšanas un notekūdeĦu novadīšanas iekārtas, kuras ir morāli un fiziski nove-
cojušas, un nenodrošināja sniegto pakalpojumu nepieciešamo līmeni. Tagad 
notiek sagatavošanas darbi jaunizbūvētu objektu nodošanai ekspluatācijā.    
   Bez tam līdz vasaras beigām ir gatavi izpildīt paredzēto darbu apjomu 
Niderkūnu un Grīvas mikrorajonos SIA “YIT Celtniecība” un SIA “Velve”. SIA 
“RBSSKALS Būvvadība” speciālisti, martā pabeidzot darbus Stropu mikrorajonā, 
tagad gatavo nodošanai ekspluatācijā objektus RuăeĜu mikrorajonā un Gubiščes 
ezera rajonā, kā arī turpina darbus Jaunbūvē (šī līguma pabeigšanas termiĦš ir 
š.g. oktobris). 
   Attiecībā uz līgumiem, kuri tiks turpināti nākamajā gadā, pēc diviem no tiem (4 
kolektoru nomaiĦa pilsētas centrā un spiediena kanalizācijas nomaiĦa Stropu 
ezera rajonā) jau ir izstrādāti un saskaĦoti tehniskie projekti un uzĦēmēji saĦem 
atĜaujas būvniecības uzsākšanai. Tāpat drīz tiks pabeigta tehniskā projekta 
izstrāde tīklu paplašināšanai Jaunajā Forštadtē, Gajokā un Cēsu ielas rajonā. 
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

MĒNEŠA JAUNUMI � Jūnijā tika pabeigta iekšējo auditu veikšana kopš 2005.gada 
uzĦēmumā esošās kvalitātes sistēmas ietvaros pēc starptautiskā 
standarta ISO 9001:2008. Šis audita veids ir obligāts un ir īstenojams katru 
gadu saskaĦā ar apstiprināto plānu. Šogad auditi tika ieplānoti uz laika posmu 
no februāra līdz jūnijam un notika 9 struktūrnodaĜās. Iekšējo auditu raksturīga 
īpatnība ir tas, ka uzĦēmums pārbauda pats sevi – auditus veic speciāli 
apmācīti auditori no uzĦēmuma darbinieku skaita. Lai nodrošinātu pārbaudes 
neatkarību, parasti nozīmē auditorus no dažādām struktūrnodaĜām. Šogad 
auditu veikšanu nodrošināja 7 auditori un 4 tehniskie eksperti (savās struk-
tūrnodaĜās viĦi veic darbu, analoăisku pārbaudāmam). Ciktāl mērėis – 
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana –visiem ir kopīgs, auditoru pamata 
uzdevums ir ne tikai atzīmēt neatbilstības, bet arī atklāt to rašanās iemeslus 
un piedāvāt plānu to novēršanai. 
 

    Atskaitēs, ko iesniedza vadībai par visu veikto auditu rezultātiem, tika konstatētas 32 piezīmes un 
rekomendācijas, kas prasa korektīvo pasākumu veikšanu (tas ir par 7 mazāk nekā pērn). Tika konstatētas arī dažas 
veiktās izmaiĦas – piemēram, pārstrādāta iepirkumu vadīšanas procedūra (ieviestas jaunas pieprasījumu un aktu 
formas). Lielāka pausto piezīmju daĜa ir saistīta ar nesavlaicīgu dokumentu aktualizāciju, pie kam auditori atzīmēja 
atkārtoto neatbilstību skaita samazināšanos, kas liecina par līmeĦa paaugstināšanos kvalitātes nodrošināšanas 
jomā uz vietām. Trūkumu novēršanas termiĦš ir noteikts līdz septembrim, bet jau oktobrī uzĦēmumā notiks 
padziĜināts ārējais audits, kurš ir nepieciešams kvalitātes sertifikāta pagarināšanai vēl uz 3 gadiem. 
 


