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M ĒN E Š A DA RB I

Ar 2020.gada 2.decembri stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas
domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.44 "Saistošie noteikumi
par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai", kas paredz atbalsta apjoma
palielināšanu namīpašniekiem (fiziskām personām) nekustāmo īpašumu
pieslēgšanai pilsētas centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai
Daugavpils pilsētas teritorijā.
Saskaņā ar grozījumiem, Noteikumos minētajos gadījumos, līdzfinansējumu
piešķir Pieslēguma izveidošanai (projektēšanas un būvniecības darbu
attiecināmo izmaksu segšanai) šādā apmērā:
• personai/ģimenei ar 1. invaliditātes grupas, maznodrošinātu vai trūcīgo
statusu un daudzbērnu ģimenei - 100% apmērā, bet ne vairāk kā 4000
EUR (līdz šīm -3500 EUR);
• citām fiziskām personām - 55% apmērā , bet ne vairāk kā 2000 EUR (līdz
šīm - 1500 EUR vietā);
Savukārt gadījumos, ja Pieslēguma izbūve ir iespējama tikai ar speciālām
izbūves metodēm (caurduršana, izmantojot apvalkcauruli, ar kanalizācijas
sūkņa palīdzību utt.) noteikts papildus līdzfinansējums 60% apmērā no šo
būvniecības darbu izmaksām, bet ne vairāk kā 4500 EUR vienam nekustamā
īpašuma Pieslēgumam (līdz šīm – 3500 EUR).
Izmaiņas ieviestas, lai veicinātu iedzīvotāju ieinteresētību Pieslēgumu
izveidošanai un finansiāli palīdzētu vairākiem māju īpašniekiem realizēt
iespēju saņemt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus, pieslēdzot
savu īpašumu esošajām un būvētajām centralizētajām ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmām (t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansēto projektu ietvaros). Daugavpils pilsēta ir pirmā pašvaldība Latvijā,
kura izmantoja Ūdenssaimniecības likumā paredzēto iespēju līdzfinansēt
nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes vai
kanalizācijas sistēmai un 2016. gada 27.oktobrī pieņēma atbilstošus saistošus
noteikumus. Laika gaitā tie bija vairākas reizes papildināti (tika palielināts
atbalstāmo darbu saraksts, izmaksu segšanas apjoms, paplašināts saņēmēju
loks un precizēti juridiskie aspekti).

MĒNEŠA JAUNUMI
2020. gada 14. un 15. decembrī neatkarīga sertifikācijas iestāde BM
Certification veica uzņēmuma ISO 9001 standarta kārtējo pārsertifikācijas
auditu un sertifikācijas auditu ISO 50001 standarta ietvaros. Kvalitātes
pārvaldības sistēma darbojas uzņēmumā jau 15 gadus. Savukārt, ņemot vērā
mūsdienas tendences energoresursu un enerģijas izmantošanas efektivitātes
paaugstināšanai, tika nolemts izstrādāt un ieviest uzņēmumā arī
energopārvaldības sistēmu atbilstoši starptautiskā standarta ISO 50001
prasībām, lai izmantojot energoefektīvus risinājumus, optimizētu elektroenerģijas,
siltumenerģijas un citu resursu patēriņu un samazinātu gan videi kaitīgo izmešu
daudzumu, gan uzņēmuma izmaksas. Auditoru darbu tiešraidē novēroja LATAK,
kas piešķīra auditam papildus izsekojamību un nodrošināja tās augsto līmeni.
Izanalizējot un apkopojot pārbaudes rezultātus, tika pieņemts lēmums par abu sistēmu sertificēšanu un
SIA “Daugavpils ūdens” saņēma kārtējo ISO 9001:2015 sertifikātu un pirmo reizi - ISO 50001:2018 sertifikātu.
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MŪSU REZULTĀTI
Mērvien.

Rādītāji

Janvāris - decembris
2019.gads

2020.gads

%

Dzeramā ūdens realizācija

tūkst.m3

3422,5

3360,2

98,2

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana

tūkst.m3

3671,2

3632,8

99,0
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