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MĒ NEŠ A J AUN UMI



21.-22.novembrī uzĦēmumā "Daugavpils ūdens" notika ārējais
uzraudzības audits atbilstoši spēkā esošās kvalitātes pārvaldības sistēmas
standarta ISO 9001:2008 prasībām. SaskaĦā ar standarta prasību izpildes
kontroles kārtību, periodā starp sertifikācijas auditiem (3 gadi), līdzās iekšējiem
auditiem, obligātā kārtībā neatkarīgie auditori veic spēkā esošās kvalitātes sistēmas
ārējo pārbaudi. Regulārā kontrole palīdz struktūrvienībām, kuras nodrošina
standarta prasību ievērošanas uzraudzību un organizācijām, kuras izpilda tā
prasības, novērtēt situāciju, savlaicīgi veikt aktuālās izmaiĦas un koriăēt tālāko
darbību atbilstoši iegūtajiem rezultātiem. Šogad SIA "Daugavpils ūdens" kvalitātes
pārvaldības sistēmas ikgadējo pārbaudi veica starptautiskās auditoru firmas LRQA
speciālisti G.Primāne un R.Rudus. SaskaĦā ar apstiprināto plānu, pārbaudei tika
pakĜauti tādi procesi, kā iepirkumu vadīšana, noliktavas darba organizācija, dzeramā
ūdens ieguve stacijā "Kalkūni", tīklu apkalpošana un ekspluatācija, ūdens kvalitātes
kontrole un personāla vadība. Audita gaitā īpaša uzmanība tika veltīta ne vien
dokumentācijas esamībai un aktualitātei, bet arī izpildāmo darbu rezultātu analīzei.
Jo, ja procedūra ir izstrādāta , tiek izpildīta, taču nav ērta darbiniekiem, klienteim,
partneriem - to nepieciešams pilnveidot, lai nodrošinātu ne tikai formālu prasību
izpildi, bet arī spēkā esošās kvalitātes sistēmas funkcionēšanas efektivitāti. Auditori
nekonstatēja novirzes no standarta prasībām un atzīmēja, ka mūsu uzĦēmuma
darbiniekiem jau piemīt nepieciešamā pieredze, lai sasniegtu augstāku kvalitātes
nodrošinājuma līmeni. Un, tieši tagad, mērėu un uzdevumu izstrādes laikā
nākamajam gadam, struktūrvienībām ir iespēja ieplānot un tad arī īstenot
progresīvās izmaiĦas.

PROJEKT U J AUNUMI



2012.gada 1.novembrī starp SIA “Daugavpils ūdens” un SIA “Geo
Consultants” tika noslēgts līgums par iepirkumu dokumentācijas izstrādi
projekta PRESTO (Projekts par eitrofikācijas samazināšanu Baltijas jūrā šodien)
ietvaros. Projekts tiek realizēts pēc programmas “Baltijas jūras reăions 2007 – 2013”
ar mērėi samazināt Baltijas biogēno piesārĦojumu ar notekūdeĦu attīrīšanas
tehnoloăiju pilnveidošanu Baltijas komunālajos uzĦēmumos, kas atrodas upju
Nemunas un Daugavas sateces zonās (Daugavpils pilsētai tā ir notekūdeĦu dūĦu
pārstrādes tehnoloăija). SIA “Geo Consultants” speciālisti palīdzēs mums pietuvoties šī
aktuālā jautājuma risinājumam – līguma ietvaros tiks veikti topogrāfiskie un ăeotehniskie pētījumi, izstrādāts skiču projekts (ar detalizētām tehniskajām specifikācijām) un
sagatavota iepirkuma dokumentācija būvniecības konkursa rīkošanai un notekūdeĦu
dūĦu pārstrādes un kompostēšanas iekārtu izveidošanai Daugavpilī. Līguma summa –
46 000 Ls (bez PVN), darbu izpildes termiĦš – viens gads.



Novembrī Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī,
III kārta” realizācijas gaitu pārbaudīja LR Vides aizsardzības un reăionālās
attīstības ministrija (VARAM). SaĦemot ES struktūrfondu līdzekĜus, visiem dalībniekiem noteikti precīzi noteikumi, kurus neievērojot, projekts var tikt apturēts vai
zaudēt finansējumu. Lai tas nenotiktu, visos projekta realizācijas posmos tiek veikta
administratīvā, finanšu un tehniskā kontrole, t.sk. projekta īstenošanas vietā. Kārtējās
vizītes laikā tika pārbaudīts dokumentu apgrozījums, kā arī novērtēts fiziskais progress
būvniecības līgumu izpildē, ar izbraukumu uz būvlaukumu. Pārbaudes rezultāts novērtēts kā pozitīvs: 4 noslēgto līgumu realizācija un iepirkumu veikšana norit saskaĦā ar
noteiktajām prasībām un apstiprināto plānu (27.novembrī izsludināti 2 kārtējie
būvniecības konkursi, kuru piedāvājumu iesniegšanas termiĦš ir 2013.gada 24.janvārī.

www.daugavpils.udens.lv

