
     

 
   

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIJS 2017 

MĒNEŠA JAUNUMI 

www.daugavpils.udens.lv 

2017.gada maija gaitā no vadošiem iestādēm tika iegūti pozitīvie apliecinājumi par  
“Daugavpils ūdens” kolektīva un atsevišķās struktūrvienības darba rezultātiem : 

 8.un 9.maijā SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”, kurš ir Latvijas 

Nacionālās akreditācijas biroja (LATAK) struktūrvienībā, veica SIA “Daugavpils ūdens” 
ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas uzraudzības vizīti, kuras laikā tika vērtēta atbilstība 
standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompe-
tences vispārīgas prasības” un piemērojamo dokumentu prasībām. Pārbaudes gaitā cita 
starpā tika novērota laboratorijas veikto praktiskā darbība (paraugu ņemšana ūdensgūtnes 
“Ziemeļi” urbumos auditoru klātienē). Novērtēšanas pārskatā tika atzīmēts, kā ŪKK 
laboratorijas darbība ir organizēta atbilstoši standarta prasībām un tiek rekomendēts sagla-
bāt laboratorijai akreditāciju. Pēc dokumentu novērtēšanas tika konstatēta, ka rekomen-
dācija ir pamatota un šī gada 31.maijā laboratorijai tika izsniegta LATAK akreditācijas 
apliecība (tās darbības laiks līdz 12.05.2018). Informācija ir publicēta arī www.latak.lv  

  25.maijā kārtējā SIA “Daugavpils ūdens” dalībnieku sapulces gaitā tika sniegti ziņojumi 

un pieņemti lēmumi par uzņēmuma atskaites par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2014.-
2016.gadam un 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. “Daugavpils ūdens” pārskatā 
periodā strādāja stabili, pilnībā pildot paredzētus pamatuzdevumus un  Daugavpils pilsētas 
Domes (kurš ir sabiedrības kapitāla daļu turētājs) līgumā par ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniegšanu noteiktās funkcijas. 2016.gadu uzņēmums pabeidz ar šādiem finanšu 
rezultātiem: bilances kopsumma -  EUR  54 881 054, neto apgrozījums – EUR 5 698 466,  
pārskata gada peļņa – EUR 500 807. Sakarā ar to, ka “Daugavpils ūdens” plāno piedalīties 
ES KF projektā “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, 
Daugavpilī”, tika nolemts daļu peļņas novirzīt minēta projekta realizācijai. 

  26.maijā notika Daugavpils pilsētas domes konkursa “Videi draudzīgākais uzņēmums 

Daugavpilī” laureātu godināšanas pasākums. Pretendentiem jāizpilda ļoti detalizēta anketa, 
kurā tika ietverti pēdējo 3 gadu laikā realizēti pasākumi vides jomā. Daugavpils pašvaldības 
pateicības un ļoti simboliskas balvas – skaistas ozola lapas– saņēmuši 10 uzņēmumi, 

kuriem ir sasniegumi vides tehnoloģiju jomā un kuri ikdienā rūpējas par savas darbības 
ietekmes uz vidi samazināšanu. Papildus tam visu laureātu logo tagad būs izvietoti speciālā 
reklāmas tramvajā Daugavpilī, lai popularizētu “zaļo” domāšanu Daugavpils pilsētas 
uzņēmumu un komersantu vidū. SIA “Daugavpils ūdens”, ieguva III vietu nominācijā “Videi 
draudzīgākā pašvaldības kapitālsabiedrība” (II vieta Komunālās saimniecības pārvaldei un  
I vieta -A/S “Daugavpils siltumtīkli”). 
 

 

Rādītāji Mērvien. Janvāris - maijs 

2016.gads 2017.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 1511,7 1477,7 97,8 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 1599,4 1616,9 101,1 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

PROJEKTA JAUNUMI  2017. gada 11.maijā starp SIA „Daugavpils ūdens” un SIA „Ekolat” tika parakstīts 
līgums “Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana maģistrālo 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kā arī dīķeru būvniecībai Judovkas rajonā, 
Daugavpilī”. Šī līguma ietvaros SIA „Ekolat” speciālistiem ir nepieciešams līdz šī gada 

beigam izstrādāt, saskaņot un nodot mūsu speciālistiem 2 būvprojektus, kuru pamatā 
Judovkas mikrorajonā vēlāk plānots veikt ūdenssaimniecības infrastruktūras būvniecību. 
Saskaņā ar provizoriskiem aprēķiniem, kopā paredzēts ieprojektēt aptuveni 9,7 km garus 
ielas ūdensvada cauruļvadus, ap 9,1 km garus ielas sadzīves kanalizācijas pašteces un 
spiedvada cauruļvadus, 2 KSS (kanalizācijas sūkņu stacijas), kā arī 2 ūdensapgādes un  2 
kanalizācijas dīķeru 2,3 km kopgarumā zem Daugavas upes gultnes būvniecībai (visi dati pēc 
topogrāfijas saņemšanas tiks precizēti). Pēc noslēgtā līguma nosacījumiem  projektu 
autoriem jāveic arī autoruzraudzība projektējamo objektu  būvniecības laikā. Akceptētā 
līguma summa (bez PVN) ir 70 438,00 EUR. Gatava tehniskā projekta esamība palīdzēs 
kvalitatīvi sagatavot Iesniegumu ES struktūrfondu finansiālo atbalstās saņemšanai, savukārt 
projekta apstiprināšanas gadījumā tas nozīmīgi paātrinās būvniecības daļas uzsākšanu 
Judovkas mikrorajona ap 1000 iedzīvotāju ērtību nodrošināšanai. 
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