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▪       SIA “Daugavpils ūdens”, ņemot vērā daudzu klientu vēlmes no š.g. 
18. maija atsāk klientu pieņemšanu klātienē, ievērojot visas Slimību profilakses 
un kontroles centra rekomendācijas un  noteiktos piesardzības pasākumus. Tā, 
operatotu pieņemšanas vietas atrodas rekomendējamā attālumā un ierobiežotas 
ar aizsargstikliem, telpas ir aprīkotas ar dezinfeķcijas līdzekļiem. Lai mazinātu 
COVID-19 izplatības risku  un pakalpojuma saņemšana klientiem un darbiniekiem 
būtu maksimāli droša, klientu pieņemšana tiek veikta tikai pēc iepriekšējā 
pieraksta. Sakarā ar būvniecības darbiem  Klientu apkalpošanas centra telpās, 
šajā periodā klientu pieņemšana tika organizēta  “Daugavpils ūdens” 
administrācijas  ēkas 1.stāvā  , Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī (Ieeja caur caurlaidi 
pēc uzstādītiem virzienrādītājiem) . 

 
 

MĒNEŠA  NOTIKUMS 

 

Rādītāji Mērvien. Janvāris - maijs 

2019.gads 2020.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 1454,8 1399,6 96,2 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 1542,0 1529,6 99,2 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

▪ 2020.gada 12.-13. martā valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” 
veica  SIA “Daugavpils ūdens” Ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas uzraudzības 
vizīti. Novērtēšanas vizītes laikā praktiski tika vērtētas šādas metodes: “Escherichia 
coli un koliformas baktēriju skaitīšana. 1.daļa: Membrānfiltrācijas metode ūdeņiem ar 
zemu bakteriālo floras fonu”,  “Escherichia coli un koliformas baktēriju skaitīšana. 
2.daļa: Visticamākā skaitļa metode”, “Sulfītus reducējošo anaerobu (clostridia) sporu 
noteikšana un uzskaite. 2.daļa: Membrānu filtrācijas metode”, “Kultivētu 
mikroorganismu uzskaite – Koloniju skaits, inokulējot barojošā agara barotnē”, “Zarnu 
enterokoku noteikšana un uzskaite. 2.daļā: Membrānu filtrācijas metode”. 
Vērtēšanas procesā tika vērtēta arī Kvalitātes sistēmas dokumentācija atbilstībai  
jauna standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām, jo iepriekšējais standarts  
LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences 
vispārīgas prasības” ir spēkā tikai līdz 2020.gada decembrim. 
      2020.gada maijā, pamatojies uz novērtēšanas rezultātiem tika pieņemts 
lēmums: saglabāt ŪKK laboratorijai akreditāciju atbilstībai standarta LVS EN 
ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences 
vispārīgas prasības”. Akreditācijas darbības laiks līdz 2023. gada 12. maijam. 
 
 

 

 

Sakarā ar to, ka ir pienācis labākais  laiks celtniecības darbiem , iedzīvotājiem būs iespēja noformēt dokumentus un saņemt 
nepieciešamās konsultācijas tehniskos un juridiskos jautājumos:  

• tehnisko noteikumu iesniegšana būvniecības informācijas sistēmā (BIS); 

• līgumu par pakalpojumu sniegšanu noslēgšana/pārslēgšana; 

• nekustāmā īpašuma pieslēgšana ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, tai skaitā Daugavpils pilsētas domes 

līdzfinansējuma programmas un projekta ”Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, 

Daugavpilī” ietvaros;  

• decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija; 

• iesniegumu, pieteikumu pieņemšana utt. 
 

   Vienlaikus “Daugavpils ūdens ” aicina klientus būt atbildīgiem pret apkārtējo cilvēku veselību un neapmeklēt uzņēmumu, ja 

ir aizdomas par saslimšanu vai ir bijis kontakts ar Covid-19 slimnieku.  Gadījumā, jā šajā periodā namīpašnieks ir gatavs 

turpināt nekustamā īpašuma pieslēgšanas procedūru  pilsētas ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (jau ir izstrādāts 

projekts), tam  ir iespēja ar “Daugavpils ūdens” speciālistu starpniecību piesaistīt būvdarbu izpildei firmas, ar kurām pēc 

paveiktās iepirkuma procedūras DŪ-2020/2 rezultātiem ir noslēgtas vienošanās  par būvdarbu veikšanu nekustamo īpašumu 

pieslēgšanai pilsētas centralizētajām  ū/k sistēmām ar Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējumu.  

 

http://web5.daugavpils.udens.lv:84/itiepirkumi.aspx

