
     

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКTOBRIS 2015 
2015

 

 

Rādītāji Mērvien. Janvāris- oktobris 

2014.gads 2015.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
tūkst.m3 3021,7 2936,2 97,2 

 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
tūkst.m3 3310,8 3203,0 96,7 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

MĒNEŠA NOTIKUMI   No 12. līdz 16.oktobrim “Daugavpils ūdens” speciālisti jau trešo reizi 
piedalījās Karjeras nedēļas pasākumos, ko organizē Valsts Izglītības attīstības 
aģentūra. “Veriet vaļā durvis profesijai!” – tā šogad skanēja vadmotīvs studējošas 
jaunatnes iepazīstināšanai ar dažādām profesijām, kuru apguvei 19 Latvijas pilsētas un 
novados tika organizētas radošās darbnīcas, izglītojošas spēles un ekskursijas. Pēc 
organizatoru domām nākotnes specialitātes īpatnības vislabāk “pielaikot uz sevis”, 
tāpēc īpaša uzmanība tika veltīta interaktīvai saziņai. Šo iespēju izmantoja arī daudzi 
no 200 skolēniem, kuri šajās dienās apmeklēja mūsu uzņēmumu un ar interesi apguva 
jaunas iemaņas, kuru skaitā visgrūtākais izrādījās tik vienkāršs no pirmā aci skatiena 
uzdevums, kā precīzi nomērīt 10 ml ūdens. 

 30.oktobrī uzņēmumā “Daugavpils ūdens” notika ikgadējais ārējais audits 
spēkā esošās kvalitātes vadības sistēmas atbilstībai ISO 9001:2008 standartam. 
Šogad pārbaudi pirmo reizi veica starptautiskās auditoru firmas “Det Norske Veritas 
LATVIA” speciālisti (lēmums par sertifikācijas institūcijas maiņu tika pieņemts sakarā ar 
iepriekšējās auditoru firmas darbības reorganizāciju Baltijā). Atbilstoši audita veikšanas 
plānam, šoreiz līdzās kvalitātes vadības sistēmas kopējam novērtējumam, tika 
pārbaudīti tādi ražošanas procesi, ka aprīkojuma un ūdensmērītāju ekspluatācija un 
kalibrēšana, dzeramā ūdens ieguve stacijās “Ziemeļi” un “Kalkūni”, transporta darbības 
organizācija, sadales tīklu apkalpošana, iepirkumu vadīšana. Katra procesa 
novērtēšanas pamatkritēriji bija atbilstība standartam un pielietošanas rezultativitāte. 
Tādēļ, auditori īpašu uzmanību veltīja dokumentācijas noformēšanas un kvalitātes 
sistēmas mērķu sasniegšanas jautājumiem. Tā, publisko iepirkumu procedūras 
ieviešana samazināja struktūrvienību izdevumus materiālu un pakalpojumu iegādei. Pie 
tam, auditori rekomendēja veikt analīzi, lai ekonomija (piemēram, rezerves daļu iegādē) 
neietekmētu pakalpojumu kvalitāti un klientu apmierinātību. Par šī gada jaunievedumu 
kļuva vērtējuma noteikšana atbilstoši audita rezultātiem (SIA “”Daugavpils ūdens” 
ieguva augstāko – 5 balles) un kvalitātes standarta jaunās versijas ISO 9001:2015 
spēkā stāšanos, ko nepieciešams ieviest 3 gadu laikā.       
 

www.daugavpils.udens.lv 

 2015.gada 30.oktobrī ekspluatācijā tika pieņemti ES Kohēzijas fonda 
līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma 
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā 
Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos” ietvaros izbūvēti objekti. Šī līguma 
īstenošanai 2015.gada 29.maijā tika parakstīts līgums ar vietējo būvfirmu SIA 
„Daugavpils būvmehanizācija”, kura  pēc jau gatava projekta (projektētājs - SIA “Ekolat”) 
izbūvēja jaunos ūdensvada tīklus ar kopējo garumu 1,9 km J. Forštadtes mikrorajonā un 
4,1 km kanalizācijas tīklus 3 pilsētas rajonos (no tiem 3,3 km – J.Forstadtē, ap 0,3 km 
Gajoka  mikrorajonā (pa Fabrikas un Dzelzceļu ielām) un  posms 0,5 km garumā Cēsu 
ielas rajonā). Līguma izpildes sarežģījums  bija saistīts ar izpildes termiņa saīsināšanu 
(SIA „Daugavpils būvmehanizācija”  speciālisti veica darbus no š.g. 16.jūnijā līdz 
24.augustam) un nepieciešamību turpināt iepriekšējā uzņēmēja nepabeigtos darbus.   
 

PROJEKTA JAUNUMI  

 Vienlaicīgi ar cauruļvadu ierīkošanu inženiertīklos uzstādītas 261 kanalizācijas un 16 ūdensvada akas, kā arī izveidota 161 
pieslēguma vieta kanalizācijas sistēmai un 56 pieslēguma vietas - ūdensapgādes sistēmai. Būvdarbu veikšanas teritoriju 
sakārtošanai paveikti darbi ap 8,6 tūkst m2  ielu seguma atjaunošanai un ap 3,8 tūkst.m2  zāliena atjaunošanai. Paveikto 
darbu vērtība (bez PVN) – 511 142,65 EUR. Apkopojot projekta realizācijas gaitu ir nepieciešams atzīmēt, ka uz novembra 
sakumu visi plānotie būvniecības darbi jau izpildīti (8 būvniecības līgumu ietvaros izbūvētie objekti jau nodoti ekspluatācijā 
un tuvakajā laikā atlikušo 2 līgumu ietvaros paveiktie darbi arī tiks parādīti pieņemšanas komisijai). Tādējādi, var droši teikt, 
ka projekts tiks savlaicīgi izpildīts - līdz 2015.gada 30.decembrim. 
   
 


