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MĒNEŠ A NOTI KUMS
9.jūnijā „Daugavpils ūdens” apmeklēja Baltijas jūras rīcības grupa
(Baltic Sea Action Group) un konsultaciju kompānijas Kemira Oy
speciālisti. Grupa tika izveidota pēc rīcību samita par Baltijas jūru
kopsavilkuma, kas notika februārī Helsinkos. Ietekmējot politiskās un
ekonomiskās struktūras un ieviešot sabiedrības apziņā domu par kritisku
situāciju Baltijas jūrā, ko tagad sauc par vispiesārņotāko jūru pasaulē, samits
izvirzīja mērķi sasniegt jaunu līmeni Baltikas ekoloģijas aizsardzības jomā.
Saistību vidū, ko uzņēmās samita dalībnieki, ir resursu palielināšana, ko iedala
pētījumiem, Baltijas jūras jūras vides aizsardzības Helsinku komisijas
(HELCOM) rīcību plāna realizācijas paātrināšana un valsts dabas aizsardzības
likumdošanas pastiprināšanu dalībvalstīs. Samitā tika pausta ideja par privāti
valstisko partnerību pūļu apvienošanai, un valstīm, kurām ir nepieciešams
problēmu efektīvu risinājumu meklējums jūras saglabāšanai un atjaunošanai,
tiks sniegta palīdzība no BSAG puses.
Grupas vizīte Daugavpilī notika brauciena pa 10 Latvijas ūdensapgādes
kanalizācijas uzņēmumiem ietvaros ar mērķi savākt datus informatīvā
semināra sagatavošanai „Notekūdeņu attīrīšana – vecie izaicinājumi un jaunie
risinājumi”. Seminārs notiks 23.septembrī Rīgā un tiks veltīts jaunu iespēju
meklēšanai aktuālas problēmas risināšanai Baltijas jūras eitrofikācijā
(pārmērīga bagātināšana ar organiskajām vielām, kas atrodas nepietiekami
attīrītos notekūdeņos un kaitīgi ietekmē floru un faunu).
Delegācijas locekļi augsti novērtēja ievērojamus rezultātus, kas ir sasniegti Latvijā, un Daugavpilī, notekūdeņu
attīrīšanas jomā un ielūdza „Daugavpils ūdens” speciālistus piedalīties šajā diskusijā.

MĒNEŠA J AUNUMI
Jūnijā „Daugavpils ūdens” speciālistiem atbilstoši izstrādātajai apmācības programmai bija iespēja
paaugstināt kvalifikāciju, piedaloties tematiskos profesionālos semināros:
Plānveida seminārā, ko organizēja LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un
kanalizācijas uzņēmumu asociācija) Liepājā, attīstības nodaļas un realizācijas un
kontroles nodaļas speciālisti pētīja kolēģu pieredzi tādos jautājumos, kā tehnisko
noteikumu izstrāde un izsniegšana, līgumu sagatavošana un noslēgšana,
atbildības robežu shēmu sastādīšana. Bez tam, liepājnieki dalījās ar savām
iestrādēm vienotās datu bāzes izveidošanā, uzturēšanā un aktualizācijā (bez
tehniskās informācijas tajā ir daudz apkopoto statistisko datu, kas ir ērti
izmantošanai un ir pieejami visiem dienestiem). Semināra ietvaros laboratorijas
vadītāja Ņ.Zaiceva iepazinās ar „Liepājas ūdens” jaunas centrālas laboratorijas
darbu, kuras aprīkojums un telpas tagad pilnīgi atbilst ES standartu prasībām
(Eiropas Savienības projekta ietvaros investīcijas sastādīja 0,7 milj. EUR).
Savukārt, pieci „Daugavpils ūdens” speciālisti, kuru darbs ir saistīts ar ūdens uzskaites ierīcēm, varēja
paaugstināt kvalifikāciju tieši uzņēmumā: seminārs „Ūdens un notekūdeņu patēriņš un mērīšana” notika
„Daugavpils ūdens” mācību centrā. Apmācības programma, bez pamatu likumdošanas un tehniskām prasībām
mērījumu veikšanā, ietvēra sevī pietiekami lielu sarežģītas metodoloģiskās informācijas un aprēķinu apjomu.
Pēc dalībnieku atsauksmēm, pateicoties lektora J.Miķelsona profesionalitātei, materiāls bija pasniegts lietišķā formā
un tiks izmantots darbā (uzstādot un nolasot ūdensmērītāju rādījumus un apstrādājot saņemtos datus). Papildu
jaunām zināšanām visi speciālisti saņēma atbilstošus sertifikātus.
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