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2017.gada sākums ir atzīmēts ar svarīgo lēmumu un dokumentu pieņemšanu
“Daugavpils ūdens” darbības organizācijā. Sakarā ar nepieciešamību optimizēt
notiekošos darbības procesus un pilnveidot darba organizāciju ar š.g. 1 janvāri remonta
mehāniskā iecirkņa pamatā ir izveidota jaunā struktūrvienība – saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Tagad vienas nodaļas atbildībā ir atsevišķu saimnieciskā rakstura darbu
izpildīšana (remonta un metināšanas darbi, būvniecība, telpu un teritorijas uzkopšana),
kas ļauj citam nodaļām koncentrēties uz pamatuzdevumiem. Bet palīgdarbības plānošana un veikšana ir centralizēta, kas palīdz efektīvi izmantot cilvēkus un materiālos resursus un tādejādi samazināt kopīgus izdevumus. Kopā jaunajā nodaļā ir 31 darbinieks.
No gada sākuma stājās spēkā arī galvenie dokumenti, kuri nosaka uzņēmuma darbību
un attīstību tuvākajā laikā - SIA “Daugavpils ūdens” 2017.gada budžets, Rīcības plāns
un “Vidējā termiņa darbības stratēģijā 2017.-2020.gadam”. Šo dokumentu saturs ir
izstrādāts pamatojoties uz sasniegtiem rezultātiem, esošas situācijas analīzi, līdzekļu
pieejamību un ņemot vērā uzņēmuma un Daugavpils pilsētas attīstības prioritātes.
Tā, 2016.gadā pakalpojumu sniegšanas apjomi pārsniedza plānotos radītājus:
dzeramā ūdens realizācija sastādīja 3 528,2 tūkst. m3, kas, sastādīja 100,2% no plāna,
bet attīrīto notekūdeņu apjoms -3 839,6 tūkst. m3, jeb 101,6%. Rezultātā saņemtie ieņēmumi no pamatdarbības sastādīja 5 377 976 EUR (100,2% no plāna). Savukārt, neskatoties uz ietaupījumu galvenas pozīcijās (materiāli un energoresursi, personālā izmaksas, citu organizāciju pakalpojumi utt.), izdevumu kopsumma pieaug par 4% pamatlīdzekļu nolietojuma palielināšanās dēļ. Šī gada pamatrādītāji un budžeta sadalījums
ieplānot pagājušā gada līmenī, papildizdevumi ir paredzēti sadales tīklu būvniecībai.

Pieņemta arī uzņēmuma darbības stratēģija līdz 2020.gadam, kurā ne tikai izstrādāts tālākas attīstības redzējums, bet arī
aprakstīti un aprēķināti veicamie uzdevumi noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanai (pakalpojumu kvalitātes
nodrošināšanai, ienākumi palielināšanai, investīciju projektu īstenošanai). Dokumenta pilns teksts ir izvietots uzņēmuma
mājas lapā (www.daugavpils.udens.lv sadaļā “Attīstības stratēģija un projekti”).

 2017. gada 31.janvārī pēc “Daugavpils ūdens” speciālistu iniciatīvas tika organi-
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zēta Daugavpils pilsētas un novada iesaistīto institūciju kopsapulce, lai apspriestu
Daugavpils pilsētas notekūdeņu dūņu utilizācijas problēmas. Šīs jautājums ir ļoti

aktuāls daudzām Latvijas pašvaldībām, kuras pēc paveiktās modernizācijas nodrošināja
komunālo notekūdeņu dzīļu bioloģisko attīrīšanu un saskarās ar nepieciešamību veikt ražoto
notekūdeņu dūņu pārstrādi vai utilizāciju (lai nepieļautu vides atkārtotu piesārņojumu).
Problēma ir tā, kā ES strukturfondi pašlaik neatbalsta aktivitātes dūņu jautājumu risināšanai,
bet pašu līdzekļu pašvaldībām un uzņēmumiem nepietiek (tam ir nepieciešama speciālo
dārgo iekārtu vai poligonu būvniecība). Rezultātā, Daugavpilī kopš 2000.gada, kad NAI tika
ievesta notekūdeņu attīrīšanas bioloģiskā fāze, tika saražotas ap 148 tūkst. tonnu dūņas,
kuras tika izvestas dūņu laukos “Križi”. Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.362, stacionārā
pagaidu uzglābšanas vietā neapstrādātās dūņas drīkst uzglabāt ne ilgāk par 3 gadiem. Lai
izpildītu noteikumus tika izstrādāts skiču projekts dūņu iekārtu būvniecībai (ar kompostēšanas metodi), kurš, diemžēl nav guvis turpmāku atbalstu. Tiek veikti arī darbi uzkrāto dūņu
daudzuma samazināšanai: daļa no tiem tika izvestas uz zemnieku saimniecības laukiem,
pašlaik visas saražotās notekūdeņu dūņas tiek izvestas uz SIA “AD Biogāzes stacija” utilizācijai. Tomēr stratēģiski tas nav labs risinājums (privatīpašnieks var izbeigt līgumu, slēgt vai
pārstrukturēt uzņēmumu utt.) un pilsētai ir jāatrod alternatīvu drošu variantu, lai organizētu
dūņu pārstrādi pašu spēkiem. Tās jādara tuvākajā laikā, jo ir grūtības ar dūņu lauku “Križi”
apsaimniekošanu (ir nepieciešami resursi objekta aizsardzībai, vides monitoringa veikšanai,
aizsargvaļņa nostiprināšanai). Problēmsituācijas atrisināšanai ir nepieciešamas vairāku valsts
un pašvaldības institūciju kopīgās pūles, sakarā ar ko, tika pieņemts lēmums griezties pie
Latvijas Republikas, pat Eiropas Savienības atbildīgām organizācijām.
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%

Dzeramā ūdens realizācija

tūkst.m3

320,1

311,0

97,2

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana

tūkst.m3

323,5

326,2

100,8
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