
     

 
   

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRĪLIS 2016 

MĒNEŠA NOTIKUMS  

www.daugavpils.udens.lv 

  2016.gada 27.aprīlī LATAK(Latvijas nacionālais akreditēšanas birojs) speciālisti 
veica „Daugavpils ūdens” ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas ārējo auditu 
LVS EN ISO / IEC 17025:2005 standarta „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju 
kompetences vispārīgās prasības” atbilstībai. Šogad notika kārtējās uzraudzības 
vizīte, ko veic ne retāk par 1 reizi gadā un kuras mērķi - noteikt laboratorijas atbilstību 
dažādām esošām noteikumiem un prasībām un pārbaudīt to ieviešanas un lietošanas 
efektivitāti un personāla kompetenci veikt noteiktu testēšanu. Sakarā ar to LATAK 
eksperti pārbaudīja ne tikai dokumentus un aprīkojumu, bet arī praktisku analīžu 
izpildes kārtību (tika veikta izbraukuma pārbaude ūdensgūtnes “Ziemeļi” urbumlaukos, 
lai novērtētu pazemes ūdens paraugu ņemšanas precizitāti). Īpaša uzmanība tika 
pievērsta arī jaunās mikrobioloģiskās metodes ieviešanai E-coli noteikšanai dzeramā 
ūdenī. Šīs metodes pielietošana saīsina testēšanas ilgumu no 48 stundām līdz 24 
stundām, kas ļauj pieņemt iesniegumus mikrobioloģisko analīžu veikšanai 3 dienas 
nedēļā (agrāk tikai 2 dienas) un tā ir īpaši piemērota ātrākai pieteikumu izpildei 
ūdensvada tīklu būvniecības, pieslēgšanas, skalošanas vai dezinfekciju gadījumos. 
 LATAK auditori, pēc novērtētas darbības kvalitātes vadības sistēmā un praktiskā testē-
šanā, konstatēja atbilstību visiem standarta punktiem un rekomendēja saglabāt akre-
ditācijas atbilstību standarta  LVS EN ISO / IEC 17025:2005 prasībām paplašinātajā 
akreditācijas sfērā, iekļaujot jauno metodi E-coli noteikšanai. Noslēguma sanāksmē, 
kura tika ielūgts arī uzņēmuma vadītājs, īpaši tika atzīmēts paveiktais darbs  kvalitātes 
sistēmas pilnveidošanā, tehnoloģiju attīstībā un pētījumu spektra paplašināšanā (paš-
laik laboratorija pielieto jau 33 akreditētās paraugu ņemšanas un testēšanas metodes). 
 

 2016.gada 15.aprīlī notika “Daugavpils ūdens” darbinieku sanāksme, kuras 
laikā Daugavpils pašvaldības vadītāja klātbūtnē un darba kolektīva priekšā 
ilggadīgs uzņēmuma vadītājs Sergejs Selickis paziņoja par  savu lēmumu doties 
nopelnītā pensijā. Tikšanās laikā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs 
J.Lāčplēsis pateicās visam kolektīvam, kurš ir slavens ar savu vēsturi un tradīcijām un 
kura priekšā kopš 2003.gada uzņēmumā bija S.Selickis. Kopumā viņš strādāja 
uzņēmumā vairāk, nekā 34 gadus (darbu profesijā uzsāka kā ūdensapgādes ceha 
vadītāja vietnieks, tad bija tehniskās nodaļas vadītāja, galvenā inženiera un tehniskā 
direktora amatos). No tiem 20 darba gadi bija veltīti trīs vērienīgu projektu realizācijai, 
kas ļāva uzņēmumam „Daugavpils ūdens” pietuvoties Eiropas vispārējam ražošanas 
aprīkošanas līmenim: tika rekonstruēti un uzbūvēti vairāk, nekā 80 svarīgi 
ūdenssaimniecības objekti, nomainīti un uzbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, 
atjaunots aprīkojums un transports, ieviestas mūsdienīgas tehnoloģijas, nodrošināta 
visu objektu un sistēmu efektīva un droša funkcionēšana. 
   Par ilggadīgu, apzinīgu darbu un lielu personīgo ieguldījumu uzņēmuma un 
Daugavpils pilsētas ūdenssaimniecības attīstībā S.Selickis tika apbalvots ar 
pašvaldības Goda rakstu. Nopelnītam apbalvojumam un pateicības vārdiem 
pievienojās arī “Daugavpils ūdens” kolektīva pārstāvji, novēlot ilggadējam vadītājam 
un kolēģim veiksmi un enerģiju visu ieceru īstenošanai. 
 
  

 

Rādītāji Mērvien. Janvāris - aprīlis 

2015.gads 2016.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
tūkst.m3 1204,0 1214,9 100,9 

 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
tūkst.m3 1279,3 1282,4 100,2 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

MĒNEŠA JAUNUMI   

   S.Selickis, no savas puses, pateicās visiem par kopīgu darbu un atbalstu un atzīmēja, ka uzņēmums daudz ko ir sasnied-
zis tehnoloģijas jomā. Bet galvenais – ir izveidots domubiedru kolektīvs, kurš ir spējīgs risināt vissarežģītākos uzdevumus, 
lai uzņēmuma klienti, iedzīvotāji un pilsētas viesi būtu apmierināti ar pakalpojumu kvalitāti. Kolektīvam bija stādīts priekšā 
Ģirts Kolendo, kurš ar 15.04.2016. dalībnieku sapulces lēmumu tika nozīmēts par “Daugavpils ūdens” valdes locekli. 

 

 
  


