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MĒNEŠA NOTIKUMS 
� 2.mārtā Rīgā notika LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas 
uzĦēmumu asociācija) biedru kopsapulce. Šobrīd asociācijā ietilpst 28 biedri, 
kuru skaitā 24 nozares specializētie uzĦēmumi (t.sk., "Daugavpils ūdens") un   
4 organizācijas, kas darbojas projektēšanas un materiālu, aprīkojuma ūdens-
apgādes un notekūdeĦu novadīšanas ražošanas sfērā. Atbilstoši Statūtiem, 
Asociācijas biedru kopsapulce notiek ne retāk par reizi gadā, ar obligāto Valdes 
un revīzijas komisijas atskaiti par darbu atskaites periodā. Dienas gaitā, bez 
atskaitēm tiek iekĜauta stratēăiski svarīgo jautājumu apspriešana, un 
Kopsapulces lēmumi obligāti izpildei visiem Asociācijas biedriem. 

Valdes atskaitē par 2011.gadu, tika apkopoti darba rezultāti par iepriekšējo 
periodu: 5 sapulcēs tika izskatīti 28 jautājumi, saistīti ar darbību organizācijā, 
gan dalību starpstruktūru darba grupās. Svarīgākais bija kopsapulce ar Vides 
aizsardzības un reăionālās attīstības ministriju (VARAM). Atbildīgo darbinieku 
uzmanība vēsta uz faktu, ka līdzās produktīvam kopējam darbam ES fondu 
apgūšanā (no 1994.gada nozares attīstībā Latvijā ieguldīti vairāk par 1 mljrd. 
Eiro), svarīgas likumdošanas iniciatīvas virzīšana (Ūdens likums), kas regulē 
visus ūdenssaimniecības vadības aspektus LR, risinās lēni. Pie tam, LŪKA 
pārstāvju viedoklis bieži netiek Ħemts vērā. 

www.daugavpils.udens.lv 

� No marta līdz maijam "Daugavpils ūdens" struktūrvienībās notiks 
iekšējie auditi uzĦēmumā spēkā esošās kvalitātes pārvaldības sistēmas 
ietvaros pēc standarta ISO 9001:2008. Šis auditu veids ir neatĦemama 
kvalitātes sistēmas funkcionēšanas kontroles daĜa starptautiskā standarta 
prasību ievērošanā un to ikgadu veic speciāli apmācīti uzĦēmuma dalībnieki 
atbilstoši apstiprinātam plānam. Šogad neatkarīgi auditori, kuri iesniedz 
kontroles informāciju uzĦēmuma vadībai veiks auditus 8 "Daugavpils ūdens" 
struktūrvienībās (izĦemot laboratoriju, kura integrēta kopējā sistēmā, taču 
strādā pēc speciālās iekšējās kontroles programmas atbilstoši standartam 
LVS EN ISO/IEC 17025:2005). Atšėirībā no ārējām pārbaudēm, iekšējo auditu 
pamatmērėis ir ne vien neatbilstību atklāšana, bet arī to novēršanas 
priekšlikumu iesniegšana. 
 

MĒNEŠA JAUNUMI 

Iepriekšējo auditu analīze rādīja, ka dažās struktūrvienībās tiek konstatētas atkārtotas neatbilstības(ap 10% no 
kopējā reăistrējamo aizrādījumu skaita). Tāpēc šogad tika pieĦemts lēmums par tiešo šo kvalitātes sistēmas 
elementu rūpīgāku pārbaudi (lielākoties, tā ir nesavlaicīga dokumentācijas aktualizācija, dažādu viena 
dokumenta versiju esamība darba vietās, novirzes žurnālu vadības kārtībā, reăistru atjaunošana utt.). Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta arī izpildāmo darbu analīzei: lai izstrādātas procedūras un tajās izdarāmas izmaiĦas 
palīdzētu darbinieku darbā, tiktu vērstas uz klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanu un nekĜūtu par formāliem 
pasākumiem atskaitei ārējo auditoru priekšā. 
 

   Kā iepriekšējos gados, darbības svarīgs virziens bija nozares speciālistu kvalifikācijas celšana: 290 speciālisti 
izgāja sertifikāciju, organizēts pieredzes apmaiĦas brauciens uz noslēdzošās armatūras ražošanas rūpnīcu 
"Hawle", notika 4 semināri, jaunas tehnikas un tehnoloăiju no ražotājfirmām prezentāciju klāsts. Klātesošie 
izskatīja revīzijas komisijas slēdzienu, kura pārbaudīja Valdes finanšu darbību un apstiprināja LŪKA izdevumu 
tāmi 44127,60 Ls apmērā. Debašu gaitā tika izteikts aizrādījumu klāsts Asociācijas darbā ar augstākstāvošām 
struktūrām, kā arī organizācijas darbības atklātības nodrošināšanas piedāvājumi (realizēt atklātas Valdes sēdes 
paplašinātā sastāvā un izveidot LŪKA mājas lapu). Lēmums par šiem jautājumiem tiks pieĦemts kārtējā Valdes 
sēdē, kas notiks Jelgavā aprīlī. 
 


