
     

 
   

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АPR ĪLIS 2013 

MĒNEŠA JAUNUMI 

www.daugavpils.udens.lv 

�  23.-26.aprīlī SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti piedalījās seminārā 
projekta PRESTO (Projekts par eitrofikācijas samazināšanu Baltijas jūrā 
šodien) ietvaros un specializētā ūdens izstādē, Berlīnē.  Projekts tiek realizēts 
pēc programmas “Baltijas jūras reăions 2007 – 2013” ar mērėi samazināt 
Baltijas biogēno piesārĦojumu, samazinot slāpekĜa un fosfora saturu novadītajos 
notekūdeĦos. Projektā īpaša uzmanība tiek pievērsta mūsdienīgu tehnoloăiju 
ieviešanai  4 Baltkrievijas komunālajos uzĦēmumos, kā arī tehnoloăiju pilnveido-
šanai ūdensapgādes uzĦēmumos KauĦā un Daugavpilī (mums aktuāls ir 
notekūdeĦu dūĦu utilizācijas problēmas risinājums). 
     Bez tiešo investīciju realizācijas, projekts PRESTO ir virzīts uz speciālistu 
kompetences paaugstināšanu, organizējot apmācības un demonstrējot praktiskus 
jaunu tehnoloăiju piemērus. Šajā ziĦā vadošās ūdenssaimniecības  “WASSER 
BERLIN INTERNATIONAL” izstādes apmeklējums, kurā šogad  vairāk kā 600 
dalībnieku iepazīstināja ar saviem jaunākajiem produktiem un pakalpojumiem, ir 
viens no augsti profesionālas informācijas saĦemšanas veidiem un tiešu kontaktu 
nodibināšanai ar izstrādātājiem, piegādātājiem, servisa centriem utt. Tā kā 
projekta PRESTO ietvaros Daugavpils komponentē ir ieplānots notekūdeĦu 
kontroles iekārtas (līmeĦa sensori, oksimetrs, batometrs, paraugu Ħēmējs) 
iepirkums, tad iepazīšanās ar labāko paraugu parametriem Ĝaus izdarīt optimālo 
izvēli, veicot atbilstošus iepirkumus. 
    Līdzās ar izstādes apmeklējumu, Berlīnes tehniskā universitāte, kā projekta 
partneris, rīkoja semināru un organizēja tikšanos ar vācu Ūdenssaimniecības 
asociācijas (DWA) pārstāvjiem ar Berlīnes ūdensvada lielāko objektu - ūdens 
stacijas Tegel un attīrīšanas iekārtas Wassmannsdorf apmeklēšanu. Vācu kolēău 
pieredze (īpaši celtniecības standartu jautājumos) tiks izmantota specifikāciju 
sagatavošanā, rīkojot būvniecības konkursu dūĦu pārstrādes kompostēšanas 
iekārtu būvniecībai nākotnē. 
 

Aprīlī SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti ar uzĦēmuma darbu iepazīstināja 
delegāciju pārstāvjus, kas bija ieradušās ar vizīti Daugavpilī: 
 

� 10.aprīlī uzĦēmuma viesi bija inženieri no Turcijas, ar specializāciju ūdens-
apgādes jautājumos. Gatavojoties Turcijas iestāšanās Eiropas Savienībā, turku 
kolēăus interesēja esošās prasības aprīkojumam un darba organizācijai 
ūdensapgādes uzĦēmumos, kas Ĝauj izpildīt augstās Eiropas standartu prasības 
sniegto pakalpojumu kvalitātei. Īpašu viesu interesi izraisīja mūsu pieredzes 
izpēte ražošanas modernizācijā ar Eiropas fondu līdzdalību. Kolēăi neierobežojās 
ar sarunām ar speciālistiem un apmeklēja pilsētas ūdenssaimniecības objektus, 
kuros skrupulozi atzīmēja visas nianses mūsdienu aprīkojuma darbā, darba vietu 
aprīkojumā utt. Turcijai, kura izjūt ūdens krājumu nepietiekamību, aktuāls ir 
jautājums kā attīstīt ūdens resursu apjomus (viesi ar nožēlu noskatījās, kā pie 
mums “pazūd” tāds nepieejams viĦu valstij resurss, kā sniegs). 

� 25.aprīlī pilsētas un uzĦēmuma vadība tikās ar Eiropas komisijas pārstāv-
niecības vadītāju Latvijā I. Šteinbuku. Tikšanās noritēja vizītes uz Latgali ietvaros 
un galvenais akcents tika likts uz Eiropas fondu līdzekĜu efektīvas izmantošanas 
jautājumiem reăiona attīstībai. Kā viens no veiksmīgākajiem piemēriem 
Daugavpilī, tika demonstrēts kanalizācijas attīrīšanas iekārtu darbs: divu Eiropas 
projektu izpildes gaitā ražošanas modernizācija Ĝāva mums pāriet jaunā 
tehnoloăiskajā līmenī, izpildīt prasības noteku attīrīšanā un uzlabot ekoloăisko 
situāciju reăionā kopumā. 
  

MĒNEŠA VIZITES 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


