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23.novembrī Somijas vēstniece Latvijā Marija Sereniusa, kura Daugavpilī
atradās iepazīšanās vizītē, apmeklēja uzņēmumu “Daugavpils ūdens”.
Somija ir viena no valstīm, kura bez atlīdzības piedāvāja 1.2 milj. EUR pirmā
starptautiskā projekta “Ūdensapgāde un kanalizācija Daugavpils pilsētā” īstenošanai
1995. – 2001. gadā (tā vērtība 22.3 milj. USD) un veica ievērojamu ieguldījumu
ūdensapgādes pilnveidošanā mūsu pilsētā, kā arī “Daugavpils ūdens”
organizatoriskā un tehniskā attīstībā.
Partnerības programmā uz to brīdi progresīvāka un radniecīga uzņēmuma Somijas
pilsētas Tampere “Tampere Water and Sewage Works” speciālisti sniedza palīdzību
jaunas administratīvas prakses izstrādē, modernu tehnoloģiju ieviešanā, mūsdienu
aprīkojuma piegādē un personāla apmācībā. Bez tam, Somijas kompānija YIT veica
ūdensgūtnes Ziemeļi izbūvi, kuras ieviešana ekspluatācijā 2001.gadā ļāva pilnībā
pāriet uz Daugavpils nodrošināšanu ar dzeramo ūdeni no artēziskiem urbumiem.
Vizītes gaitā vēstnieces kundze un viņu pavadošās personas tikās ar uzņēmuma
vadību un apmeklēja ūdensgūtnes Ziemeļi atdzelžošanas staciju. Somijas viesi ar
gandarījumu atzīmēja, ka “Daugavpils ūdens” darbinieki veiksmīgi izmantoja saņemtās zināšanas un profesionāli tiek galā ar sarežģītas būves un iekārtu ekspluatāciju
(daļu no tām iegādājās Somijas puse un tā veiksmīgi darbojas līdz šim brīdim).
Viesu interesi izraisīja arī vēsturiskie materiāli, speciāli sagatavoti šai tikšanās.
Bez agrāk paveikto darbu rezumēšanas, puses apsprieda arī jaunu kontaktu perspektīvu – 2010.gadā Somijas un
Latvijas organizāciju un uzņēmumu pārstāvji (tai skaitā, arī “Daugavpils ūdens” pārstāvji) veiksmīgi strādāja Baltijas
jūras ekoloģijas aizsardzības jomā. Vēstniece pauda viedokli, ka tagad, vienotās Eiropas telpas apstākļos sadarbība
iegūst jaunas formas. Kopējo problēmu risināšanai Somijas puse piedāvā izmantot ne tikai valsts iespējas, bet arī
biznesa struktūru iniciatīvas un palīdzību.



25.novembrī Rīgā notika noslēguma konference par projektiem, kuri
Latvijā tika realizēti 10 gadu laikā ar Kohēzijas fonda dalību vides un
transporta infrastruktūras jomā. Dalībai konferencē, ko organizēja LR Finanšu
ministrija, tika ielūgti visu projektu
2000.-2006. gada plānošanas perioda
dalībnieki no Latvijas puses (atbalsta saņēmēji, nozaru Asociāciju vadītāji, profilējošo ministriju atbildīgie darbinieki, kā arī kolēģi no Lietuvas un Igaunijas un
Eiropas Komisijas pārstāvji). Ziņotāji sniedza 46 projektu rezultātus, kuri tika
īstenoti norādītajā periodā Latvijā ar Kohēzijas fonda palīdzību. Te ir tikai skaitliskie rādītāji – transporta un vides jomā ieguldīti 964 milj. EUR (no tiem 710 milj.
EUR ir Kohēzijas fonda līdzekļi). Par šiem līdzekļiem atjaunoti un uzbūvēti 160 km
ceļu, ieguldīti 330 km ūdensvada un 440 km kanalizācijas tīklu, modernizētas
22 dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas un 20 kanalizācijas attīrīšanas iekārtas,
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uzbūvēti 9 atkritumu apsaimniekošanas poligoni, rekultivētas 228 izgāztuves, izveidoti ap 800 dalīto atkritumu punktu un
daudz kas cits. Latvijai bez apkārtējās vides uzlabošanas tam ir arī ievērojamie sociālekonomiskie ieguvumi.

“Daugavpils ūdens” attīstības nodaļas darbiniekiem, kuri piedalījās konferencē, visnozīmīgākā bija diskusija par
visām valstīm un projektiem problemātiskiem jautājumiem (piemēram, sadārdzinājums būvniecības laikā) un Eiropas
Komisijas pārstāvja uzstāšanās, kurš iepazīstināja ar ES investīciju plāniem Latvijā līdz pat 2020.gadam. Kas attiecas
uz plānošanas periodu 2007. – 2013.gadā, Latvijas ekoloģijas projektiem no Kohēzijas fonda ir pieejami 137,5
milj.EUR (no tiem 10,3 milj.LVL – Daugavpilīj, kas gatavo pieteikumu ūdenssaimniecības attīstības 3. kārtai).

www.daugavpils.udens.lv

