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MĒNEŠA NO TI KUMS

23.janvārī apritēja 10 gadi kopš pilsētas ūdensgūtnes “Ziemeļi” svinīgās
atklāšanas. Šī objekta ieviešana ekspluatācijā 2001.gadā kļuva par Daugavpils
ūdenssaimniecības pilnveidošanas pirmās kārtas noslēgumu un ļāva īstenot ilggadējo pilsētas iedzīvotāju un speciālistu sapni – pāriet uz Daugavpils nodrošināšanu ar dzeramo ūdeni tikai no pazemes artēziskiem urbumiem, līdz ar to
uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu (līdz šim pilsēta vairāk par 100
gadiem saņēma ūdeni no Daugavas upes, kura kvalitāte laika gaitā pasliktinājās,
bet virknē gadījumu nopietni apdraudēja pilsētas iedzīvotāju veselību).
Atbilstoši projektam jaunās ūdensgūtnes “Ziemeļi” ūdensapgādes sistēma
iekļāva sevī 13 pazemes urbumu ierīkošanu 80 – 160 m dziļumā, 2 maģistrālo
ūdensvadu ieguldīšanu 8 km garumā un atdzelžošanas stacijas izbūvi ar jaudu 30
tūkst. m3/diennaktī. Pateicoties SIA “Daugavpils ūdens” speciālistu ciešai
sadarbībai ar līguma izpildītājiem (būvdarbus veica Somijas kompānija YIT,
projektu vadīja Lielbritānijas un Latvijas kompānija HALCROW/ SIA Aqua
Brambis), tipveida projektā tika ieviestas izmaiņas, kas paaugstina objekta
ekspluatācijas drošumu. Piemēram, urbumu elektroapgādei sākotnēji
ieprojektētās gaisa līnijas vietā tika ieguldīts pazemes kabelis, kas ļāva izslēgt
elektropadeves līniju pārrāvumu gadījumus koku krišanas dēļ. Bez tam, visām
galvenām sistēmām ir dublējoši analogi, bet tehnoloģiskā procesa vadība ir
iespējama automātiskā un manuālā režīmā. Kompleksā tas nodrošina objekta
nepārtrauktu darbību pat ekstremālās situācijās.
Jaunas ūdensgūtnes neapšaubāma priekšrocība ir tās turpmākās
modernizācijas iespēja: visas sistēmas ir paredzētas savienošanai ar
mūsdienīgām tehnoloģijām un ūdensgūtnes Ziemeļi ekspluatācijas procesā
veiksmīgi ieviesta virkne jaunu tehnisko risinājumu (uzstādīta sūkņu “mīkstas”
palaišanas sistēma un induktīvas droseles, pilnveidota urbumu vadīšanas sistēma
un nodrošināta informācijas saņemšanas iespēja par citu ūdensapgādes objektu
darbības parametriem). Tas ļauj kontrolēt, bet nepieciešamības gadījumā arī
koriģēt, dzeramā ūdens padevi pilsētas sadales tīklā.
10 veiksmīgu gadu laikā no jaunas ūdensgūtnes artēziskajiem urbumiem pilsētas
sadales tīklā saņemti vairāk par 30 milj.m3 tīrākā ūdens, līdz ar to nebija neviena
pārtraukuma ar pilsētas iedzīvotāju nodrošināšanu ar ūdeni. “Daugavpils ūdens”
vadība apsveica kolektīvu ar jubilejas datumu un sasniegtiem panākumiem.



MĒNEŠ A J AUNUMI

14.janvārī Madonā tika organizēts seminārs uzņēmumu – LŪKA ( Latvijas
ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija) biedru – vadītājiem. Par pamatjautājumiem, kas tika
iekļauti tikšanās plānā, bija 2010.gada rezultātu secināšana, kā arī kopējās politikas apspriešana un izstrāde, attiecībā
uz dažādām izmaiņām ūdens likumdošanā (tai skaitā, arī nodokļu izmaiņas). Bez tam, klātesošajiem tika iesniegts arī
speciāli publicēts jubilejas buklets, kas apkopo informāciju par LŪKA rezultātiem un plāniem.
1990.gada 13 Latvijas ūdenssaimniecības uzņēmumu apvienošana profesionālajā Asociācijā, kuras mērķis ir pūļu
konsolidācija nozares attīstībai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai, palīdzēja diezgan īsā laika posmā veikt
plašu Latvijas ūdens saimniecības reorganizāciju. 20 gadu laikā nozarē, ko agrāk finansēja un aprīkoja pēc atliku
principa, investēts vairāk par 400 milj. Ls, kas ļāva izbūvēt jaunus objektus, atjaunot tīklus un aprīkojumu, ieviest
mūsdienīgas tehnoloģijas un daudz ko citu. Bez tam, izstrādāts Asociācijas dalības mehānisms valsts programmu
izstrādē un komisiju darbā, sagatavojot likumdošanas bāzi, organizēta speciālistu apmācība un sertifikācija, speciālās
literatūras publicēšana utt. Liela uzmanība pievērsta tehniski ekonomisko rādītāju savākšanai un analīzei, kuri dod
priekšstatu par nozares attīstības tendencēm. Kas attiecas uz pamata statistiskiem datiem, tad 24 uzņēmumiem, kuri
šobrīd ir LŪKA biedri (to skaitā, arī “Daugavpils ūdens”), pienākas 90 % no visa Latvijā sniegto ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu apjoma – diennaktī sadales tīklā tiek padoti 215 tūkst. m3 dzeramā ūdens un iziet attīrīšanu
260 tūkst. m3 notekūdeņu, 2996 darbinieki apkalpo 2965 km ūdensvada un 2560 km kanalizācijas tīklu, kopējais LŪKA
uzņēmumu gada neto apgrozījums sastāda 61 milj. Ls.
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