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MĒNEŠA NO TI KUMS



Augustā tika apkopoti 2010.gadā veikto iekšējo auditu rezultāti SIA
“Daugavpils ūdens” spēkā esošās kvalitātes vadības sistēmas ietvaros pēc
starptautiskā standarta ISO 9001:2008. Iepriekšējo gadu pieredze pierādīja
šāda kvalitātes uzlabošanas instrumenta efektivitāti. Taču, iekšējā audita
pamatmērķis nav pārkāpumu un kļūmju atklāšana ar sekojošiem organizatoriskās dabas secinājumiem, bet palīdzēt uzņēmuma attīstības kopējā darbā.
Galvenā mērķa sasniegšanu sekmē arī iekšējā audita veikšanas īpatnības: to
veic uzņēmuma darbinieki, atbilstoši vadības ap-stiprinātam plānam un kolēģu
pārbaužu gaitā rezultātā saņemtā informācija palīdz no jauna ieraudzīt un objektīvi izvērtēt struktūrvienības darbu un, galvenais, dod iespēju saņemt kvalificētās
rekomendācijas klientu prasību apmierināšanas situācijas uzlabošanai.
Šogad, saskaņā ar apstiprināto plānu, iekšējie auditi notika periodā no
februāra līdz maijam. Speciāli sagatavoto auditoru un ekspertu grupa, ievērojot
objektivitātes un neatkarības principu, pēc kārtas veica auditus 8 struktūrvienībās. Auditu programmā tika iekļauta kvalitātes sistēmas esošās dokumentācijas aktualitāte (t.sk., elektroniskā formā) un tās atbilstība prasībām un esošam
lietu stāvoklim (piemēram, drošības tehnikas instrukcijās paredzēto ūgunsdzēšamo aparātu un individuālo aizsardzības līdzekļu esamība). Īpaša uzmanība
tika veltīta izmaiņu veikšanai procedūrās un instrukcijās sakarā ar Eiropas
Kohēzijas fonda projekta ietvaros saņemto jauno tehnoloģiju un aprīkojuma
iesaistīšanu (tieši pēc šiem punktiem tika fiksēts neatbilstību vairākums).
Kopā visās iesniegtās auditu atskaitēs tika atzīmētas 18 daļēji izpildītās
prasības un izteiktas 26 piezīmes uzlabojumiem. Tādā veidā novērojama
konstatēto neatbilstību skaita samazināšanās (2008.g. - 166, 2009.g. - 54,
2010.g. - 44). Pēc korektīvo pasākumu izpildes pārbaudes (vairākums izpildīts,
gala termiņš – oktobra sākums), iekšējo auditu atskaites tiks slēgtas.



Augustā ievērojamu darba apjomu paveica “Daugavpils ūdens”
remonta mehāniskā iecirkņa darbinieki. Bez plānveida darbiem, ko parasti
veic vasaras periodā ēku darbības sagatavošanai rudens - ziemas periodam
(logu, durvju, jumtu, lietus ūdeņu uztvērēju utt. remonts), darbiniekiem nācās
novērst vētras, kas 8.augustā pārbrāzās pāri Daugavpilīj, nodarītās sekas. Stihija
nodarīja ievērojamus zaudējumus uzņēmuma objektiem: tika bojāti 450 m2 jumtu
segumu, norautas nojumes un vējdēļi, izsisti logi, nogāzti koki. Lai nodrošinātu
uzņēmuma dienestu darbspēju, neatliekāmie remontdarbi tika veikti maksimāli
īsajos termiņos: divu diennakšu laikā tika iestikloti logi, veikta teritorijas
sakopšana, atjaunota elektroapgāde un paveikti nelielie remontdarbi. Pēc tam,
praktiski viss RMI darbinieku sastāvs uzsāka jumtu segumu nopietno bojājumu
remontu, kuri prasīja ne tikai sagatavošanas, bet arī ievērojamus naudas
līdzekļus (ap 7 tūkst. Ls). Pateicoties precīzai organizācijai, šobrīd šie darbi
tuvojas beigām: nomainīta jumtu seguma daļa uz stacijas Gajoka-1 vēsturiskās
ēkas un atjaunots garāžu jumts pie ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa, ko
praktiski pilnībā iznīcināja vētra.
 Neskatoties uz lielu slodzi, augustā celtnieki pabeidza remontu arī
notekūdeņu kvalitātes kontroles laboratorijā. Visās telpās ir veikts kosmētiskais
remonts, nomainītas flīzes, veikta griestu siltināšana, uzstādīti kondicionētāji,
pilnībā izremontētas kāpnes. Parādījās arī speciālās mēbeles, kas ir
nepieciešamas jaunā aprīkojuma uzstādīšanai.
varīgi atzīmēt, ka šīs
struktūrvienības darbinieku darba apstākļu uzlabošanas jautājums jau sen bija
darba kārtībā, bet līdzekļu trūkuma dēļ, nepieciešamos pasākumus izdevās
reālizēt tikai šogad.
www.daugavpils.udens.lv
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