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MĒ NEŠ A NOT IK UMS

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!



Janvārī "Daugavpils ūdens" vadītāju ražošanas sanāksmē tika apkopoti
uzĦēmuma darbības rezultāti par 2011.gadu. Izvērtējot sniegtos datus,
pirmkārt, tika atzīmēts, ka uzĦēmums sekmīgi izpildīja savu pamatuzdevumu:
gada laikā visi objekti darbojās bez avārijām un klienti tika nodrošināti ar
nepārtrauktiem un kvalitatīviem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem,
atbilstoši Latvijas un Eiropas standartu prasībām. Sniegto pakalpojumu apjomi
praktiski atradās pagājušā gada līmenī: gada laikā dzeramā ūdens realizācija
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sastādīja 3 700 tūkst.m (2010.gadā - 3 782 tūkst.m ), un attīrīto notekūdeĦu
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apjoms sastādīja 4 041 tūkst.m (2010.gadā - 4 233 tūkst.m ). 2011.gadā ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas plāns izpildīts par 100,5 %, un kanalizācijas
pakalpojumu - par 97,1 %. IeĦēmumi no pamatpakalpojumu sniegšanas
sastādīja 3 641 318 Ls (98,7 % no plāna). Tuvākajā laikā tiks apkopoti dati par
struktūr-vienību plānu izpildi, aprēėināti visi ekonomiskie un finanšu rādītāji un
sagatavots "Daugavpils ūdens" vadības pārskats par 2011.gadu.
Sanāksmē tika iesniegti arī uzĦēmuma attīstības plāna izpildes rezultāti.
Pamatvirziens šai sfērā ir piedalīšanās Eiropas projektā "Ūdenssaimniecības
attīstība Daugavpilī, III kārta", kura mērėis ir centralizēto ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu pieejamības palielināšana. Šīm nolūkam tiks izbūvēti
ap 33 km ūdensvada un 46 km kanalizācijas tīklu Grīvas, Jauno Stropu,
Jaunbūves, Jaunās Forštadtes, RuăeĜu un Nīderkūnu mikrorajonos. Bez tam,
paredzēta 16 KSS izbūve, maăistrālo ūdensvadu un kolektoru rekonstrukcija, un
Križu mikrorajona pieslēgšana centralizētiem tīkliem. Visas obligātās
sagatavošanas procedūras un saskaĦojumi ir pabeigti un 2011.gads kĜuva par
projekta oficiālo lēmumu pieĦemšanas gadu. Aprīlī tika apstiprināts projekta
tehniski-ekonomiskais pamatojums, maijā - iesniegts pieteikums Kohēzijas fonda
līdzekĜu saĦemšanai projektam un 2011.gada 19.augustā starp LR Vides
aizsardzības un reăionālās attīstības ministriju, Daugavpils pilsētas domi un SIA
"Daugavpils ūdens" tika noslēgts līgums par projekta "Ūdenssaimniecības
attīstība Daugavpilī, III kārta" realizāciju. Līgumā paredzēts, ka projekta
realizācijai paredzētie līdzekĜi (projektā kopējā summa 15 milj.Ls, no tiem
10,3 milj.Ls - Kohēzijas fonda līdzekĜi) nepieciešams apgūt līdz 2015.gada
1.jūnijam. Lai iekĜautos termiĦā, jau izsludināti konkursi projekta būvniecības
daĜas izpildītājiem un, ceram, ka to uzvarētāji jau šogad uzsāks darbu izpildi.
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27.janvārī Rīgā notika šajā gadā pirmā LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un
kanalizācijas uzĦēmumu asociācija) Valdes sēde. Sēdei bija informatīvs raksturs un tā tika veltīta pagājušajā gadā
uzsākto projektu rezultātu apspriešanai, kā arī sadarbības piedāvājumu izskatīšanai, kuri tika saĦemti no dažādām
organizācijām un institūcijām. Īpaša uzmanība tika veltīta apmācības iespēju izmantošanai nozares speciālistiem
un metodisko materiālu izdošanai. Tā, tika organizētas pārrunas ar Rīgas Tehniskās universitātes vadību
speciāla apmācības kursa organizēšanai speciālistiem - praktiėiem (pēdējā laikā speciālistu daĜai, kuriem nav
profilējošas izglītības ūdensapgādes un kanalizācijas jomā, rodas grūtības profesionālo sertifikātu saĦemšanā). Pēc
pušu vienošanās šiem speciālistiem līdzās apmācībai augstskolā ar atvieglotiem nosacījumiem ir dota iespēja
noklausīties speciālu lekciju ciklu un nokārtot trūkstošos eksāmenus. Bez tam, tika apspriesti metodisko norādījumu
izdošanas jautājumi par mūsdienu būvmateriālu un aprīkojuma izmantošanas īpatnībām, tika izskatīti organizatoru
piedāvājumi dalībai starptautiskajās izstādēs, semināros, braucienu organizēšanai pieredzes apmaiĦā utt. Pēc valdes
lēmuma uzĦēmumi uz vietām novērtēs dalības lietderīgumu un nepieciešamību piedalīties piedāvātos pasākumos un
galīgais lēmums tiks pieĦemts ikgadējā kopējā LŪKA locekĜu sēdē, kuru nolēma organizēt 2012.gada 2.martā, Rīgā.
Līdz šim laikam nozares uzĦēmumiem ir uzdots iesniegt tehniski ekonomiskos datus par darbu 2011.gadā, uz kuru
pamata LŪKA Valde sagatavos apkopoto atskaiti
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