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MĒNEŠA NOTIKUMS 
� 2014.gada 6. un 7. oktobrī uzĦēmumā “Daugavpils ūdens” notika 
kvalitātes sistēmas trešais atkārtotais sertifikācijas audits ar mērėi 
apstiprināt tās atbilstību starptautiskajam standartam ISO 9001:2008. Auditu 
veica starptautiskās auditoru kompānijas “Lloyd’s Register” pārstāvji, kuri atbilstoši 
pastāvošajām prasībām veica padziĜinātu visu esošās kvalitātes sistēmas 
elementu pārbaudi, kas ir nepieciešama starptautiskā kvalitātes sertifikāta 
derīguma termiĦa pagarināšanai (pirmo reizi sertifikātu izsniedza 2005.gada, tad ik 
gadu tas tika apstiprināts uzraudzības auditu gaitā un jau 2 reizes tika pagarināts 
pēc sertifikācijas auditu rezultātiem). Šāda veida pārbaudēm jau tradicionāli tika 
izstrādāts un apstiprināts audita veikšanas plāns, kas aptver ne tikai pamata 
procesus sertifikācijas jomā (proti, dzeramā ūdens pacelšana un padeve, 
notekūdeĦu savākšana un attīrīšana), bet arī tādu procedūru īstenošana, kā 
iepirkumu veikšana, darbs ar parādniekiem, personāla vadīšana, ierīču un 
aprīkojuma ekspluatācija un kalibrēšana, transporta infrastruktūras organizācija, 
laboratorijas pētījumu veikšana, avāriju novēršana sadales tīklā. 
 

   Bez tam, tika pārbaudīta izstrādāto programmu, plānu esamība, izpilde un 
profilaktisko pasākumu izpilde. Īpaša uzmanība tika pievērsta savlaicīgai 
dokumentācijas aktualizēšanai, Ħemot vērā notiekošas izmaiĦas uzĦēmuma 
struktūrā, pielietotās tehnoloăijās un likumdošanā. 
 

  Audita beigu posmā tika analizēti procesi, saistīti ar kvalitātes sistēmas 
pārvaldību (politika kvalitātes jomā, izvirzīto mērėu sasniegšana, iekšējo auditu 
organizēšana, korekcijas un preventīvo pasākumu veikšana, vadības pārskata un 
attīstības stratēăijas sastādīšana). Apkopotā pārskatā pēc pārbaudes rezultātiem 
auditori atzīmēja, ka uzĦēmumā esošā kvalitātes sistēma ir virzīta uz klientu 
apmierinātības ar sniegto pakalpojumu kvalitāti  paaugstināšanu, tā pastāvīgi 
attīstās, visi nepieciešamie procesi ir dokumentēti un atbilst standarta ISO 
9001:2008 prasībām, kas dod tiesības rekomendēt sertificēšanas orgānam 
pagarināt starptautiskā kvalitātes sertifikāta derīguma termiĦu vēl par 3 gadiem – 
līdz 2017.gadam. 
 

� Oktobrī uzĦēmumā “Daugavpils ūdens” notika ekskursijas Karjeras 
nedēĜas ietvaros, piedalīties kurās tika ielūgti visu Daugavpils skolu 
audzēkĦi. Karjeras nedēĜa ir pasākumu cikls, ko jau trešo gadu pēc kārtas 
organizē Valsts izglītības attīstības aăentūra (VIAA) un kas palīdz skolēniem 
saprast, kādā darbības jomā viĦu prasmes, iemaĦas un talanti var vislabāk 
noderēt. Par visefektīvāko nepieciešamo zināšanu iegūšanas formu ir atzītas 
tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem mācību ekskursiju gaitā, un šogad šādu 
iniciatīvu atbalstīja 15 pašvaldību uzĦēmumi un organizācijas, kuru starpā ir 
“Daugavpils ūdens”. Lai gūtu labāku priekšstatu par ūdensapgādes uzĦēmumu un 
par to, kādas funkcijas tas īsteno, jaunajiem pilsētniekiem tika sagatavota 
prezentācija, kuras gaitā skolēni iepazinās ar uzĦēmuma vēsturi, uzzināja par 
īstenojamiem attīstības projektiem, ūdens un notekūdeĦu attīrīšanas mūsdienīgām 
tehnoloăijām, pēc tam apmeklēja dažus objektus, iepazinās ar dažādu profesiju 
pārstāvjiem un esošajām prasībām personāla kvalifikācijai un darba vietu 
aprīkošanai. Kopumā šajās dienās uzĦēmumu apmeklēja 14 skolēnu grupas un, 
iespējams, kādam no viĦiem tas kĜuva par pirmo iepazīšanos ar nākotnes profesiju. 
 
24.oktobrī par uzĦēmuma viesiem kĜuva arī jaunatnes ekoloăiskā projekta 
“WATER – water around me” dalībnieki, kuri pēc biedrības “ERFOLG” ielūguma 
Daugavpilī  tikās ar Latvijas studentiem. Jauniem pētniekiem no Turcijas, Irānas un 
Gruzijas īpašu interesi izraisīja projektu īstenošanas pieredze ūdens vides 
piesārĦojuma samazināšanai Baltijas reăionā. 
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