S E PT EM BRI S 2 0 15
20 1 5

MĒNEŠ A J AUNUMI

Profesionālo kontaktu dibināšanas un tikšanās ar kolēģiem
organizēšanas periods – tā var rezumēt pirmo rudens mēnesi:



8.septembrī uzņēmumu “Daugavpils ūdens” apmeklēja Moldovas
Republikas Jedinecas rajona padomes pārstāvji, kuri ar vizīti bija atbraukuši
uz Daugavpils novada domi. Starp šīm municipālajām iestādēm ir parakstīta
vienošanās par sadarbību reģionālās attīstības jomā, kas paredz, tai skaitā,
arī saimnieciskās darbības veikšanas pozitīvās pieredzes izpēti Eiropas
ekonomiskās telpas apstākļos. Moldova integrēšanai Eiropā sper tikai pirmos
soļus, tāpēc delegācijas sastāvā bija arī dažādu struktūru un organizāciju
pārstāvji, kuru skaitā bija arī ūdenssaimniecības uzņēmuma vadītājs.
Tikšanās sākums notika prezentācijas formā, kuras gaitā klātesošie varēja
iepazīties ar ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas organizācijas īpatnībām abās valstīs. Šajā posmā viesu pirmkārtējs uzdevums ir likumdošanas
bāzes sakārtošana ūdens lietošanas jomā (pašlaik likumā nav noteikti pat
ierobežojumi saimnieciskās darbības veikšanai ūdensgūtņu iekārtu zonā, kas
ir pretrunā ar elementārām sanitārām normām). Otrs svarīgs uzdevums ir
ražošanas tehniskā modernizēšana, tāpēc pēc prezentācijas tika organizēts
pilsētas ūdens infrastruktūras objektu apmeklējums, lai iepazītos ar
mūsdienīgu tehnoloģiju un aprīkojuma ieviešanas rezultātiem.



Ne mazāk interesants un lietderīgs pasākums bija Latvijas
laboratoriju asociācijas (LATLAB) 30 pārstāvju tikšanās Daugavpilī,
kas notika 24.septembrī uz uzņēmuma “Daugavpils ūdens” bāzes.
Asociācija tika dibināta 1995.gadā un apvieno testēšanas laboratorijas, kas
piedalās ražošanas uzdevumu risināšanā dažādās jomās (ūdens, pārtikas
preču, zāļu, būvmateriālu utt. ražošana), ieinteresētas veicamo pētījumu
spektra paplašināšanā un kvalitātē. Organizācijas mērķis ir veicināt Latvijas
un Eiropas standartu ieviešanu laboratorijās, kā arī sniegt metodisko
palīdzību, organizējot specializētus kursus, lekcijas un seminārus par
profesionāliem jautājumiem. “Daugavpils ūdens” ūdens kvalitātes kontroles
laboratorija ir pilntiesīga LATLAB locekle kopš 2004.gada un aktīvi piedalās
organizējamos pasākumos un apmācību ciklos.
Daugavpilī notikušā semināra dienas kārtībā tika iekļauti jautājumi par
ūdens kvalitātes kontroles organizāciju. Vairāki viesi, līdzās teorētiskai daļai,
iepazinās ar mūsu laboratorijas 3 nodaļu darbu un aprīkojumu. Dzeramā
ūdens kontroles nodaļā daudz jautājumu bija par ūdens attīrīšanas sistēmu
“Elix” un “Simplicity” darbu un to izstrādātā dejonizēta ūdens kvalitāti. Bez
tam, profesionāļu uzmanību piesaistīja jonu šķidrumu hromatografs, kura
izmantošana ļauj vienlaicīgi vienā paraugā noteikt 7 rādītājus (šāds
aprīkojums ir ne visās laboratorijās). Tāpat detalizēti tika izskatīti iespējami
varianti sārmainības noteikšanā – šodien laboratorijas izmanto dažādas
metodikas un aprīkojumu, pie tam rezultāti ir vienādi. Notekūdeņu kontroles
nodaļā klātesošos ieinteresēja mitruma analizatora “DLB-160-3A” un
mūsdienīga velkmes skapja parametri. Kopumā viesi atzīmēja mūsu
laboratorijas augstu aprīkošanas un darbinieku kvalifikācijas līmeni un
pateicās organizatoriem par iespēju ne tikai papildināt savas profesionālās
zināšanas, bet arī par iespēju iepazīties ar Daugavpils kultūru un vēsturi, ko
daudzi no viesiem apmeklēja pirmo reizi.
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