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2015.gada jūnija sākumā uzņēmuma “Daugavpils ūdens” kolektīvs
aktīvi piedalījās pasākumos, kuri tika organizēti Daugavpils pilsētas
740.gadadienas svinēšanas ietvaros. Daudzu viesu vidū, kuri šajās dienās
apmeklēja mūsu pilsētu, bija Somijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā
Olli Kantanens, kurš atrodoties vizītē Daugavpilī, 4.jūnijā apmeklēja uzņēmumu
“Daugavpils ūdens” (kopā ar vēstnieku ieradās vēstniecības, Somijas tirdzniecības
palātas darbinieki un pilsētas attīstības departamenta pārstāvji). Tikšanās tika
iekļauta vizītes programmā pateicoties tam, ka uzņēmumam ir veiksmīga
sadarbības pieredze ar Somijas valdības un ekoloģiskajām organizācijām. Somija
ir veikusi lielu ieguldījumu “Daugavpils ūdens” organizatoriskajā un tehniskajā
attīstībā – dažu projektu īstenošana notika ar tiešo Somijas kolēģu klātbūtni. Šīs
sadarbības ietvaros četru gadu laikā (1996. – 1999. gadi) Somijas pilsētas
Tampere radniecīga uzņēmuma speciālisti palīdzēja mums ieviest mūsdienīgas
tehnoloģijas, laika periodā no 1998. līdz 2001. gadam Somijas kompānija YIT
veiksmīgi veica jaunās ūdensgūtnes “Ziemeļi” būvniecību, bet 2012. – 2014.gadā
Baltijas pilsētu apvienības apkārtējās vides komisijas (Somija) vadībā tika
realizēts kopīgs projekts “PRESTO” Baltijas jūras biogēna piesārņojuma
samazināšanai. Komunicēšanas gaitā atklājās, ka vēstnieka kungs personīgi
pazīst vairākus šo mūsu valstīm vērtīgu projektu dalībniekus un savas
kompetences ietvaros veicinās turpmāku partnerības attiecību attīstību starp
mūsu speciālistiem.
 Viens no vērienīgākajiem pasākumiem jubilejas svinību laikā kļuva 6.jūnijā
notikušais svinīgais mūsu pilsētas uzņēmumu un organizāciju gājiens, kurā
piedalījās arī “Daugavpils ūdens” pārstāvji. Labs laiks, krāsains kolonnas
noformējums un kopīgs svētku noskaņojums veidoja līdzdalības izjūtas dzimtās
pilsētas ievērojamā vēsturē, kurā lielu ieguldījumu veica arī “Daugavpils ūdens”
kolektīvs. Jo 125 gadu laikā vairākas mūsu darbinieku paaudzes iegulda visas
savas zināšanas, spēkus un pieredzi pilsētas ūdenssaimniecības veidošanā un
attīstībā, pateicoties kam pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja ik dienu un ik stundu,
darba dienās un svētku dienās izmantot ērtus, kvalitatīvus un drošus
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.



No 25. līdz 27.jūnijam „Daugavpils ūdens” apmeklēja kolēģi no baltkrievu
uzņēmuma „Vitebskvodokanal” Divu uzņēmumu speciālistu kopīgais darbs sākās
.
kopējā PRESTO projekta dalības procesā,
kur Latvijas puse bija konsultants 4
baltkrievu uzņēmumiem, kur tika ieviestas mūsdienīgās biogēnu atdalīšanas
metodes komunālo notekūdeņu attīrīšanas gaitā. Vitebskai šīs projekts kļuva par
attīrīšanas iekārtu lielmēroga modernizācijas kopumā sākumpunktu un šinī etapā
mūsu kolēģi ar konsultantiem veic optimālo organizācijas un tehnoloģisko risinājumu izstrādi. Tādējādi, kaimiņiem ir vērtīga mūsu uzņēmuma pieredze, kurš atradās
līdzīgos sākuma apstākļos un 20 gadu laikā izgāja reorganizācijas ceļu, sasniedzot
ražošanas iekārtu un sniedzamo pakalpojumu kvalitātes Eiropas līmeni. Speciālistu
saskarsme bija daudzveidīga (delegācijas sastāva tika iekļauti dažādu dienestu
pārstāvji) un notika praktiskā formā: grāmatvedības vadītāju interesēja atskaites
jautājumi Eiropas fondiem, laboratorijas speciālisti apguva dzeramā ūdens un
notekūdeņu kvalitātes kontrolē pielietojamās metodes un aprīkojumu, ūdens pārdošanas nodaļas (mums tā ir realizācijas un kontroles nodaļa) darbinieki iepazinās ar
ūdensmērītāju rādījumu distancētās nolasīšanas iespējām, attīrīšanas iekārtu
tehnoloģi apsprieda tehnoloģiskā notekūdeņu attīrīšanas procesa parametru aprēķināšanas nianses. Ceram, ka kontakti tiks turpināti un būs izdevīgi abām pusēm.

www.daugavpils.udens.lv

