
     

 
   

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVĀRIS 2016 

MĒNEŠA JAUNUMI  

www.daugavpils.udens.lv 

 Sākot ar 2016.gada 1.janvāri Latvijā stājās spēkā jauni likumdošanas akti, 
kuri reglamentē saimniecības darbības organizācijas un vadīšanas kārtību 
ūdenssaimniecības jomā. Viens no nozīmīgākajiem un jomas pamatu veidojošajiem 
dokumentiem ir “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”. Pirms tā, neskatoties uz 
nepieciešamību, jomā nebija speciāla likuma, kura darbība izplatītos uz visām 
institūcijām, kas piedalās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanā, 
regulēšanā, sniegšanā un lietošanā (profila ministrijas, sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija, vietējās pašvaldības, pakalpojumu sniedzēji un patērētāji utt.). 
Ciktāl bija nepieciešams izskatīt piedāvājumus un ņemt vērā visu pušu intereses, 
likuma izstrādāšanas process bija diezgan ilgs. Tomēr izdevās izstrādāt vienotos 
noteikumus, kuri tagad ir obligāti izpildei visā Latvijas teritorijā. Jauna likuma pamata 
mērķis ir pilnveidot tiesisko regulējumu un noteikt vienotās prasības un noteikumus 
ūdensapgādes un kanalizācijas sniegšanas un lietošanas procesā. Jauns likums 
noteic kopējo sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas kārtību, valsts orgānu un vietējās 
pašvaldības kompetenci pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā, kā arī nosaka 
kopējās prasības un kārtību ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā 
un lietošanā (prasības kvalitātei, līguma slēgšanas un pārtraukšanas kārtība, 
atbildības robežu noteikšana un pakalpojumu sniedzēja un patērētāja pienākumi, 
uzskaites, norēķinu, apmaksas kārtība utt.), sniegtos pakalpojumus utt.     
 

  Janvārī tika sastādīts kopsavilkums par “Daugavpils ūdens” saimnieciski finanšu 
darbības plāna un stratēģiskā attīstības plāna pasākumu izpildi 2015.gadā. Saskaņā 
ar apkopotiem datiem, kolektīvs tika galā ar galveno uzdevumu efektīvā esošo resursu 
vadībā, lai sniegtu klientiem drošus, kvalitatīvus un nepārtrauktus ūdensapgādes un kana-
lizācijas pakalpojumus, kā arī veiksmīgi izpildīja uzdevumu uzņēmuma attīstībai, 2015. 
gada 30.decembrī pabeidzot ES līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstības 
Daugavpilī, III kārta” īstenošanu. Pamata darba rādītāji par 12 mēnešiem ir sekojoši: 
uzņēmuma ieņēmumi no pamatdarbības sastādīja 5 307 840 EUR, dzeramā ūdens 
realizācijas apjoms - 3 522 tūkst.m3 (2014.gadā – 3 597 tūkst.m3), bet novadīto notek-
ūdeņu apjoms - 3 843 tūkst.m3 (2014.gadā -  3 932 tūkst.m3). Rezultātā ūdensapgādes 
pakalpojumu sniegšanas plāns ir izpildīts par 98,1%, bet kanalizācijas pakalpojumos – par 
97,4%. Pateicoties jaunu objektu izbūvei un esošo objektu prātīgai ekspluatācijai, savlaicī-
gai profilaktisko pasākumu veikšanai un operatīvai avārijas situāciju likvidēšanai, tika 
nodrošināts sniegto pakalpojumu drošums un nepārtrauktība (vidējais avāriju novēršanas 
laiks ūdensvada tīklos sastādīja 3 stundas 43 minūtes, kanalizācijas tīklos – 1 stundu 11 
minūtes, kopējie ūdens zudumi sadales tīklā sastādīja 12,8 % (2014.gadā – 15,5%)). Dze-
ramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes atbilstība esošajām normām ir apstip-
rināta ar pētījumu rezultātiem, ko veica vairāk nekā 1800 provēs. Sīkāki dati par uzņē-
muma struktūrvienībām tiks sniegti “Daugavpils ūdens” vadības pārskatā par 2015.gadu.      

  

 

Rādītāji Mērvien. Janvāris 

2015.gads 2016.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
tūkst.m3 320,1 322.0 100,6 

 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
tūkst.m3 323.5 338.3 104,6 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

MŪSU RĀDĪTĀJI  

 Īpaša vieta likumā ir atvēlēta māju īpašumu pieslēgšanas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem nodrošināšanai, it īpaši, ja 
tie ir izbūvēti par pašvaldības, valsts budžeta vai Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Lai izpildīto šo likuma normu, 
pašvaldībām ir dotas tiesības veicināt šādu darbu veikšanu, pieņemot lēmumus par to daļējo apmaksu. Daugavpils pilsētas 
domē tika pieņemti atbilstoši Saistošie noteikumi Nr. 45 un tajos ir noteikts, ka sākot ar 01.01.2016. fiziskās personas var 
pretendēt uz pašvaldības palīdzību projektēšanas un būvniecības darbu veikšanai, lai pieslēgtu nekustamā īpašuma 
objektus ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām (līdzfinansējumu 100% apmērā, bet ne vairāk par 3000 EUR var saņemt 
personas, kurām ir I grupas invaliditāte, maznodrošinātās, trūcīgas personas statuss un daudzbērnu ģimenes, pārējām 
iedzīvotāju grupām ir paredzēta izmaksu segšana 50% vai 55% apmērā (ja ir gatavs projekts), bet ne vairāk par 1500 EUR). 
Šiem mērķiem šī gada pilsētas budžetā ir paredzēti 200 tūkst. EUR. Sīkāka informācija par programmu – “Daugavpils 
ūdens” mājas lapas sadaļā “Bieži uzdodamie jautājumi”.  
 
 


