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2017.gada 12.oktobrī ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu tika apstiprināti un ar
25.oktobrī stājās spekā Saistošie noteikumi Nr.40 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpokumu organizēšanas kārtība Daugavpils pilsētā”, kuri nosaka jauno centralizēto
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas noteikumus.
Iepriekšējie noteikumi tika izstrādāti 2007.gadā un kopš tā laikā Latvijas ūdenssaimniecības
nozarē un normatīvos aktos notika būtiskas izmaiņas, kuras jāatspoguļo arī pilsētas
saistošajos noteikumos. Dokumentā noteiktas gan “Daugavpils ūdens”, ka pakalpojumu
sniedzēja saistības, gan mūsu esošo un topošo klientu, kā pakalpojumu lietotāju, tiesības
un pienākumi visas sadarbības laikā - sākot no dokumentu iesniegšanas pieslēgšanai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, tās ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
prasības un pakalpojumu līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumi.

Īpaša uzmanība ir pievērsta juridisko aspektu regulēšanai. Ir noteikta kārtība, kā tiek noformēti nepieciešamie dokumenti (iesniegums, tehniskie noteikumi, līgums). Tagad dokumenti tiek pieņemti vai izsniegti tikai nekustāmā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam. Skaidri norādīts nepieciešamo dokumentu minimālais saraksts, pakalpojumu līguma saturs un izpildes nosacījumi
(jāslēdz tikai rakstveidā, ievērojot Civillikumu un iekļaujot tādu obligātu informāciju, ka pakalpojumu veids, sniegšanas termiņš,
uzsākšanas laiks, apkalpošanas robežas, uzskaites un maksājumu kārtība, rēķinu nosūtīšanas un sazināšanas veids, līguma
grozīšanas un izbeigšanas noteikumi). Jaunums ir tas, ka īpašniekiem ir pienākums septiņu dienu laikā rakstveidā informēt
Pakalpojuma sniedzēju par nekustāmo īpašumu atsavināšanu. Noteikti un detalizēti arī pieslēgumu ierīkošanas un pieslēgšanas
noteikumi, atsevišķās sadaļās ietverti ugunsdzēsības hidrantu lietošanas un aizsardzības prasības un brīvkrānu izmantošanas
kārtība. Noteikumu pielikumos ir norādītas arī skaitliskas prasības – ūdens patēriņa normas vienam iedzīvotājam diennaktī un
maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija pilsētas kanalizācijas tīklā novadāmajos notekūdeņos. Pilns noteikumu
teksts ir pieejams uzņēmuma tīmekļa vietnes sadaļā “Normatīvie dokumenti”.
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2017.gada rudenī pēc SIA “Daugavpils ūdens” pasūtījuma Dānijas firmas “Per
Aarsleff A/S” speciālisti veica darbus esošo kanalizācijas kolektoru renovācijai
pilsētas Centrā (Cietokšņa, Parādes, Ģimnāzijas un Rīgas ielās). Dotais kanalizācijas
sistēmas posms savāc ievērojamus notekūdeņu apjomus un ir ļoti svarīgs vairāku pilsētas
centra objektu darbībai. Tomēr pēdējos gados radušās ekspluatācijas problēmas sakarā ar
konstrukciju veseluma traucējumiem, jo kolektori tika izbūvēti vairāk, nekā pirms 50 gadiem.
Lai darbu veikšanas laikā izvairītos no rakšanas darbiem un ar tiem saistītām neērtībām
gājējiem un autovadītājiem pašā pilsētas centrā, veco betona kolektoru remonts tika veikts
pakāpeniski 8 posmos ar beztranšejas metodi, izmantojot oderēšanas tehnoloģiju. Šīs
tehnoloģijas pamatelements ir mīkstā “zeķe” no speciāliem materiāliem, kuru ievieto vecajā
cauruļvadā. Ar augstas temperatūras palīdzību (karsts ūdens vai tvaiki), tas sacietē un
pārvēršas par hermētisko polimēru cauruli. Pateicoties speciālā aprīkojuma izmantošanai
milzīgie darbi (kolektoru diametri ir Ø 400 - 700 mm un kopgarums ir vairāk par 500 m) tika
veikti īsākajā laika periodā un ar minimāliem traucējumiem pilsētas iedzīvotājiem. Vienlaicīgi
ar kolektoru renovāciju dotajos posmos tika atjaunotas arī 22 kanalizācijas akas. Rezultātā
tika nodrošināta pilsētas centra kanalizācijas sistēmas bezavāriju funkcionēšana un novērsti
applūšanas un neattīrīto notekūdeņu nokļūšanas augsnē draudi.



No 16. līdz 19.oktobrim “Daugavpils ūdens” speciālisti jau piekto reizi piedalījās
Karjeras nedēļas pasākumos ar tēmu “Profesiju virpulī atrast savējo!” Jauniešiem,
neskatoties uz ļoti plašu profesiju daudzveidību (profesiju klasifikatorā ir 11 pamatgrupas ar
ap 4,5 tūkst. profesijām), ir ļoti grūti atrast sev piemērotu un iecienītu nodarbību. Vēl grūtāk
orientēties mūsdienu sabiedrībā, lai izvēlētos darba tirgū pieprasīto profesiju. Šajā sakarā
tieši komunālie uzņēmumi var kļūst par pirmām institūcijām, kurās bērni saskaras ar reāliem
ražošanas procesiem un izpratni par to, kādas prasības ir katras profesijas pārstāvjiem, kā
tiek organizēts liela kolektīva darbs un ko tas nozīmē pilsētnieku dzīvē. Nedēļas laika 110
audzēkņi no 5 vidusskolām izmantoja iespēju tuvāk iepazīties ar uzņēmuma galveno objektu
darbību, darbiniekiem un darba vietu aprīkojumu, lai turpmāk izvērtētu profesionālo
apmācības novirzi.
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Janvāris - oktobris
2016.gads

2017.gads

%

Dzeramā ūdens realizācija

tūkst.m3

2 936,3

2 877,5

98,0

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana

tūkst.m3

3 138,4

3 186,6

101,5
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