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MĒNEŠA NOTIKUMS  
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 2016.gada 23.martā tika parakstīta Vispārīgā Vienošanās ar 5 būvfirmām, 
kuras pēc veiktās iepirkuma procedūras tika izvēlētas būvdarbu veikšanai 
nekustāmā īpašuma objektu pieslēgšanai centralizētām ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmām Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējuma programmas 
ietvaros. Šajā dokumentā ir noteikta kārtība, kādā Pasūtītājs (SIA “Daugavpils ūdens”) 

izvēlās starp pusēm, kas parakstīja šo Vienošanos (SIA "KONNA", SIA "LATGALES 
GĀZES SERVISS", SIA "JĒKABPILS PMK", SIA ”AVITON” un SIA ”DAUGAVPILS 
BŪVMEHANIZĀCIJA”), kā arī būvdarbu līgumu noslēgšanas un izpildes 

noteikumi.Izpildītāja izvēle notiks 2 kārtās – no sākuma visi pretendenti saņems 
sākotnējo informāciju no Pasūtītāja par plānoto būvniecību (vieta, apjoms un veicamo 
darbu īpatnības, tehniskos noteikumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai pilsētas 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām utt.), kas būs detalizēti apspriesta pušu 
oficiālās tikšanās gaitā (pasūtītājs, projektētāji un būvdarbu veicēji). Pēc tam 
potenciālie būvdarbu veicēji sagatavo sākotnējo, bet pēc nepieciešamas 
dokumentācijas saņemšanas – noslēguma finanšu piedāvājumu, pēc kura 
novērtēšanas ar uzvarētāju tiks noslēgts atsevišķs līgums katram objektam. Veicamo 
būvdarbu apjoms ir ievērojams (jau ir saņemti vairāk nekā 180 pieteikumi no māju 
īpašniekiem), tāpēc darbus plāno uzsākt uzreiz pēc nepieciešamu atļauju 
saņemšanas. Vienošanās spēkā esamība ir 1 gads.      
 

     Šogad Pasaules ūdens dienas ietvaros, ko svin 22.martā, “Daugavpils ūdens” 
u Zinātkāres centrs bērniem “Zili brīnumi” organizēja konkursu pilsētas skolu 
skolēniem. Tas ir pirmais kopīgais pasākums, kura organizēšanas iespēja parādījās 
pēc neparasta centra atvēršanas mūsu pilsētā, kurā var organizēt aizraujošas 
izglītojošas nodarbības. Protams, ka par tikšanās tēmu tika izvēlēts ūdens, kas 
vienlaikus ir gan parastākā, gan arī brīnumainākā viela uz mūsu planētas. 
Organizatorus priecēja skolēnu aktivitāte – tika saņemti pieteikumi no 15 komandām 
dalībai zinātkāres stundā, kas sacensību formā atklāja labākos ūdens jautājumu 
pazinējus. Pie tam, neskatoties uz vecumu (konkursos piedalījās 5. – 7.klašu skolēni), 
skolēni parādīja dziļas zināšanas un diezgan nopietnu attieksmi pret globālām 
ekoloģiskajām problēmām. Jau mājas darba prezentācijas laikā tika uzskaitīti ūdens 
baseinu iespējami piesārņojuma iemesli un piedāvāti konkrēti plāni tā novēršanai. Bez 
tam tika sastādītas precīzas skolu “ūdens kartes” (santehniskā aprīkojuma atrašanās 
vietas, ūdens patēriņa grafiki dažādos periodos, priekšlikumi ūdens taupīšanai skolas 
izdevumu samazināšanā komunālo pakalpojumu apmaksai utt.). 
 
   Savukārt, organizatori piedāvāja komandām iespēju spēļu formā parādīt savu 
atjautību un prasmes un pārliecināties par brīnumainām ūdens īpašībām. Piemēram, 
skolēniem vajadzēja bez mērīšanas ierīcēm ieliet precīzi 1 litru ūdens, ātrāk pārnest 
ūdeni ar kokteiļu salmiņu palīdzību, atminēt krustvārdu mīklu un pat pareizi uzstādīt 
ūdens mērītāju. Arī radošie uzdevumi bija neparasti, kad ūdens kļuva par instrumentu 
mūzikas kompozīciju veidošanā, gan arī virsma ūdens gleznu tapšanai (tas viss ir 
nodots uzņēmuma muzejā). Pēc dalībnieku atsauksmēm – viņiem patika šāda 
pasākuma organizēšanas ideja un tiek piedāvāts to padarīt par tradicionālo. Par šī gada 
uzvarētāju kļuva komanda “Glābēji” (Vienības pamatskola), otrā vieta – komandai “Aqua 
stop” no Daugavpils 12.vidusskolas un trešā vieta – komandai “Avotiņš” no Daugavpils 
9.vidusskolas. Dāvanas arī bija brīnumainas – zilās šokolādes tāfelītes.    
  

 

Rādītāji Mērvien. Janvāris - marts 

2015.gads 2016.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
tūkst.m3 904,9 923,8 102,1 

 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
tūkst.m3 958,2 968,5 101,1 
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