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Jūnijā lielu darbu apjomu izpildīja ūdensvada un kanalizācijas iecirkņa speciālisti.
Šogad, bez plānoto profilaktisko darbu veikšanas un avārijas situāciju likvi-dācijas,
specializētās brigādes strādāja būvniecības darbu veikšanas vietās pašvaldības Eiropas
projekta “Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II kārta” ietvaros
(lielākoties Jaunbūvē un pilsētas Centrā). Tā kā, pēc “ceļu” projektu pabeigša-nas,
garantijas perioda laikā nav atļauts veikt ar jaunā asfalta izjaukšanu saistītos darbus
(avārijas likvidācijas laikā nepieciešams maksāt par dārgā seguma atjaunošanu),
„Daugavpils ūdens” bija lietderīgi līdz to pabeigšanai izpildīt nepieciešamos ielu
ūdensvada un kanalizācijas tīklu remonta un nomaiņas darbus. Lielākais darbu apjoms
izpildīts Kauņas ielā – nomainīti 90 m un izbūvēti 174 m jauno tīklu, samontētas 4 skatakas komplektā ar noslēdzošo armatūru un uzstādītas 6 akas jauno abonentu pieslēgšanai. Jāatzīmē, ka tikai 17 no 45 māju īpašniekiem, vēl pagājušajā gadā saņēmušiem paziņojumus par plānotajiem darbiem, izmantoja iespēju pieslēgt savas mājas ūdensvada un
kanalizācijas sistēmai. Un, ne vienmēr izšķīrošs bija finanšu jautājums: potenciālo klientu
daļa nesteidzās līdz noteiktam termiņam izpildīt nepieciešamos sagatavošanas darbus
(saņemt tehniskos noteikumus, sagatavot projektu). Tas radīja noteiktas grūtības “Daugavpils ūdens” dienestiem, kuri bija spiesti izpildīt nepieciešamos darbus steidzamības kārtībā.

Svarīgi darbi tika veikti arī Vienības ielā – tur izbūvēti 30 m pagalmu kanalizācijas,
nomainīti 60 metri kanalizācijas kolektora un optimizēta tīklu izbūves shēma (rezultātā
likvidētas 6 akas braucamā daļā).
Paralēli šiem darbiem, iecirkņa speciālisti uzsāka noslēdzošās armatūras nomaiņas lielmēroga darbus ūdensvada un
kanalizācijas tīklos Ķīmijas mikrorajonā. Apsekošanas gaitā konstatēts, ka nepieciešama 12 aizbīdņu nomaiņa, kuri uzstādīti
vairāk par 40 gadiem atpakaļ (pie tam, daļā gadījumu nāksies nomainīt arī sagruvušas, reizēm, pat ķieģeļu akas). Jauna
noslēdzošā armatūra ļaus ātri un droši noslēgt ūdeni un, cauruļvadu pārrāvumu gadījumā, operatīvi uzsākt remontdarbu
izpildi, līdz ar to, samazinot ūdens zudumus sadales tīklā.



10.jūnijā Rīgā notika konference “Daudznozaru regulēšanas modelis – efektīvas
regulēšanas iespējas un izaicinājumi”. Organizatori – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, aicināja uz dialogu visu ieinteresēto struktūru pārstāvjus un pirmo konferences daļu veltīja dažādu regulēšanas aspektu apspriešanai, iegūtās pieredzes apkopošanai, nepieciešamību veikt izmaiņas regulēšanas sistēmā un nākotnes mērķu nospraušanai. “Daugavpils ūdens” speciālistiem, kuri piedalījās konferencē Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas pārstāvju sastāvā, īpašu interesi izraisīja
piedalīšanās diskusijā “Cik un vai mēs esam gatavi maksāt par kvalitatīviem pakalpojumiem ūdenssaimniecībā?”. Galvenais temats – kā ES projektu realizācija ietekmē pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un cenu. Pēc dalībnieku viedokļa, labvēlīgāku apstākļu radīšana, t.sk., arī cenu nosacījumu, maksimālā klientu skaita pieslēgšanai izbūvētiem tīkliem,
ļaus palēnināt tarifu pieaugumu par sniegtajiem pakalpojumiem pēc projektu beigām.
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Jūnijā pabeigta “Daugavpils ūdens” vadītāju un speciālistu atestācija. Tas kļuva par pagājušā gadā uzsāktā
personāla atestācijas procesa noslēdzošo etapu, kurš, saskaņā ar uzņēmumā spēkā esošās kvalitātes pārvaldības sistēmas
prasībām atbilstoši standartam ISO 9001:2008, tiek veikts ne retāk par reizi trijos gados (atestāciju iziet vairāk par gadu
nostrādājuši darbinieki). Atestācija tiek veikta atbilstoši apstiprinātam plānam – agrāk tika atestēti darbinieki, šī gada maijājūnijā atestāciju izgāja vadītāji un speciālisti. Lēmumu par atbilstību ieņemamajam amatam pieņem speciāla atestācijas
komisija: laicīgi izskatot pieprasāmas profesionālās prasības, iepazīstoties ar paša atestējamā pārskatu, tiešā vadītāja
viedokli un, protams, objektīvi izvērtējot katra darbinieka ieguldījumu struktūrvienības un uzņēmuma darbā. Šoreiz komisijas
pozitīvo vērtējumu saņēma 8 vadītāji un 41 atbilstošo struktūrvienību speciālists, kuru pieredze un potenciāls tiks izmantots
sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
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