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Tīrs ūdens pasaules veselībai – šāda tēma tika izvēlēta 2010. gadā Ūdens
resursu pasaules dienai, ko atzīmē katru gadu 22.martā. Pirmo reizi šis datums
parādījās ekoloģiskajā kalendārā 1993.gadā, pēc ANO Ģenerālasamblejas
lēmuma. Ūdens resursu pasaules dienas organizēšanas pamatmērķi ir informēt
par ūdens resursu svarīgumu cilvēkam, apkārtējai videi un sabiedrības attīstībai,
kā arī veicināt to, lai visu valstu vadība uzsāktu efektīvus pasākumus aktuālu
ūdens problēmu risināšanai. Runa ir par izglītojošu programmu virzīšanu
nacionālajā līmenī, dokumentālo filmu veidošanu un izplatīšanu, konferenču, apaļo
galdu, izstāžu u.tml. organizēšanu. Katru gadu tiek izvēlēts arī noteikts temats
pasākumu vadīšanai. 2010.gadā uzmanības centrā ir ūdens kvalitāte, jo tas ir
avots cilvēku un ekosistēmu veselībai. Pamata doma – ūdens kvalitāte ietekmē
katru no mums, bet mūsu dzīves stils ietekmē ūdens kvalitāti.
Cilvēku darbība pēdējo 50 gadu laikā izraisīja nepieredzētu ūdens resursu piesārņojumu visas vēstures laikā. Katru dienu 2 milj. tonnu sadzīves un pārējo notekūdeņu nokļūst pasaules ūdens resursos. Jo asāka šī problēma ir attīstošās valstīs,
kur vairāk par 90 % neattīrītu sadzīves un 70 % neattīrītu ražošanas atkritumu
nokļūst virszemes ūdeņos, ko izmanto dzeramā ūdens apgādei. Zemas kvalitātes
ūdens negatīvi ietekmē apkārtējo vidi un cilvēku veselību (piemēram, slimības, kas
izplatās caur piesārņoto ūdeni, ir vairāk nekā 1,5 milj. bērnu nāves cēlonis gadā).
Pārvarēt izveidojušos situāciju ir iespējams tikai ar kopīgām darbībām (pasaules
kopai Tūkstošgades attīstības mērķos izvirzīta uzdevuma risināšanai, lai līdz
2015.gadam divreiz samazinātu iedzīvotāju skaitu, kuriem nav pastāvīgs pieejas
nekaitīgam dzeramajam ūdenim un pamata sanitāri tehniskiem līdzekļiem, ir
nepieciešams katru gadu ieguldīt 11,3 mljrd. dolāru). Šajā jomā zīmīgākie ir
Eiropas Savienības pūliņi, kas kopējo interešu vārdā sniedz finansiālo palīdzību
projektu īstenošanai, kuri ir virzīti situācijas uzlabošanai ūdensapgādē un
notekūdeņu novadīšanā Eiropas valstīs (tikai Latvijā 2005.gadā šajās jomās ir
investēts vairāk par 200 milj. Ls, tai skaitā Daugavpilī – 12,5 milj. Ls). Bet šīs
izmaksas ir neliela cena par saglabātām dzīvībām, veselības stiprināšanu un
ekosistēmu stāvokļa uzlabošanu.

Ūdens dienas pasākumu ietvaros “Daugavpils ūdens” apmeklēja 11.pamatskolas skolēni, papildinot savas zināšanas par ūdeni ar interesantiem faktiem par pilsētas ūdensapgādes vēsturi un mūsdienu objektiem. Bez tam šajās
dienās vietējā televīzijas kanālā tika organizēta videofilmu demonstrēšana pa Eiropas projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība Daugavpilī, II kārta” gala rezultātiem, kura viens no galvenajiem mērķiem bija ūdens kvalitātes uzlabošana.
Marta mēnesī “Daugavpils ūdens” apakšvienībās sākās ikgadējie
iekšējie auditi, ko paredz uzņēmumā pastāvošās kvalitātes vadības
sistēmas starp-tautiskais standarts ISO 9001:2000. Atbilstoši apstiprinātajam
plānam 2010.gadā uzņēmuma struktūru auditēšana notiks 8 nedēļu laika
periodā un jūnijā apkopotie rezultāti tiks iesniegti vadībai. Speciāli izveidotā šiem
mērķiem auditoru un ekspertu grupa no uzņēmuma darbiniekiem izstrādāja
audita programmu katrai apakšvienībai, izejot no tās darba specifikas un
iepriekšēju pārbaužu rezultātiem. Šogad izņemot kvalitātes sistēmas bāzes
elementu pārbaudi, īpaša uzmanība tiks veltīta pieteikto ražošanas procedūru
atbilstībai faktiskai situācijai ( pēc projekta pabeigšanas izmainījās tehnoloģiju un
iekārtu nozīmīga daļa). Bez tam šogad septiņās apakšvienībās notiks darbinieku
atestācija, saskaņā ar standartu kura notiek vienu reizi 3 gados.

www.daugavpils.udens.lv
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