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M ĒN E Š A J AU N U M I
М Е СЯ Ц А
Janvāra mēnesī ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa
speciālistu pūliņi bija virzīti uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas
nepārtrauktības nodrošināšanai. Pateicoties Eiropas projekta ietvaros veiktai
ielu tīklu vērienīgai rekonstrukcijai, šogad izpildīto darbu kopējā apjomā nozīmīgi
samazinājies avāriju situāciju novēršanas skaits ūdensvada un kanalizācijas
tīklos. Visi jaunizbūvētie un jau esošie ielu tīkli izgājuši pārbaudi ar ļoti stipru un
ilgstošu
salu , tie funkcionēja normālā režīmā. Taču bija māju ievadu
aizsalšanas gadījumi privātajā sektorā. Galvenokārt to izsauca ūdensvada
sistēmu nesagatavotība
darbam ziemas apstākļos (nav nepieciešamās
siltināšanas akās, pagrabos, neapkurināmās un neapdzīvotās telpās).
Katru gadu, neskatoties uz atgādinājumiem klientiem par nepieciešamību
laicīgi sagatavot ūdensvada sistēmu darbam ziemas apstākļos, daži privātmāju
īpašnieki to nedara, kā rezultātā rodas kaitējums ūdensapgādei. Janvārī
uzņēmuma dispečeru dienests pieņēma no klientiem vairāk nekā 70 vēršanās
sakarā ar ievadu aizsalšanu Vienlaikus fiksēts tikai 1 aizsalšanas gadījums ielu
tīklos (neliela ūdens daudzuma ņemšanas dēļ sasala noslēdzošā armatūra
Staburaga – Pārdaugavas ielā). Pateicoties tam , ka “Daugavpils ūdens” avārijas
brigādes, kas apgādātas ar nepie-ciešamām ietaisēm, ļoti operatīvi reaģē uz
šāda veida prasībām, ūdensapgādes pārtraukumiem ir pagaidu raksturs.
Savlaicīgi veikto pasākumu rezultātā ( parasti tā ir aku aizliešana ar karstu ūdeni
un cauruļvadu atsildīšana) “Daugavpils ūdens” avārijas brigādes vairumā
gadījumu izdevās atjaunot ūdensapgādi.
Tomēr, nepieciešams atcerēties, ka visos sasalšanas gadījumos ir
nekavējoties jāziņo „Daugavpils ūdens” dispečeram, lai atklātu iemeslu un, ja ir
nepieciešams, savlaicīgi veikt atkausēšanu, kamēr process nav kļuvis par
neatgriezenisku un neizraisījis cauruļvadu plīsumu (diemžēl, gadās arī tā).
Kopumā sarežģītos laika apstākļos struktūrnodaļas pamata uzdevums
uzņēmuma pamatobjektu funkcionēšanas nodrošināšanā un nepārtrauktā
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā tika izpildīts.

No 2010. gada „Daugavpils ūdens” speciālisti pieņēma apkalpošanai Križu
mikrorajona ūdensapgādes objektus. Vēsturiski izveidojās tā, ka Križu
mikrorajona ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas shēma atšķīrās no pilsētas
shēmas: šī attālā mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni tika noslēgts
līgums ar SIA „Daugavpils gaļas kombināts R”, kura īpašumā atradās urbumi un
ūdens sagatavošanas iekārtas, kas ļāva nodrošināt ar dzeramo ūdeni gan
ražošanas jaudas, gan arī šī pilsētas mikrorajona dzīvojamo fondu. Tomēr, ņemot
vērā faktu, ka ūdens sagatavošanas stacijas ekspluatācijas termiņš sastāda vairāk
nekā 50 gadus, fiziski novecojušas iekārtas periodiski iziet no ierindas un
mikrorajona sadales tīklā tika fiksētas avārijas un ūdens atslēgšanas gadījumi
Veikt īpašuma, kas nepieder „Daugavpils ūdens”, rekonstrukciju nebija iespējams, tāpēc pašvaldība pieņēma
lēmumu par ūdensapgādes objektu pārņemšanu. Tagad „Daugavpils ūdens” speciālisti uzturēs pienācīgā tehniskā
līmenī visas ūdens sagatavošanas iekārtas: 5 ūdensgūtnes urbumus, otrā pacēluma staciju, atdzelžošanas staciju,
torni un mikrorajona sadales tīklu. Jau ir samontēta objektu elektroapsildes sistēma, uzstādītas uzskaites ierīces,
nomainītas avārijas izraisošas ietaises, izstrādāts profilaktisko darbu plāns. Ievērojami izmainīt šī pilsētas
mikrorajona situāciju ar ūdens apgādi ir ieplānots jau tuvākajā nākotnē – Križu ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu modernizācija ir iekļauta Daugavpils ūdenssaimniecības attīstības III kārtas projektā, kura īstenošana ir
plānota 2012.-2015.gadā, piesaistot Eiropas Savienības palīdzību.
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