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M ĒNE Š A J AU N UM I

2018.gada maijā “Daugavpils ūdens” pārstāvji piedalījās divos
starptautiskos pasākumos, kuri tika organizēti sadarbībā ar projektu
IWAMA (Interactive WAter MAnagament) INTEREG Baltijas jūras reģiona
transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros.

▪ 14.-16.maijā

“Daugavpils ūdens” speciālisti apmeklēja IFAT 2018 izstādi
Minhenē (Vācija). Šī starptautiskā vadošā izstāde jau kopš 1966.gada pulcē
ūdensapgādes, notekūdeņu, atkritumu un resursu otrreizējās pārstrādes nozares
interesentus no visas pasaules. Šogad izstādē piedalījās 3305 uzņēmumi no 58
valstīm, kuri prezentēja savas inovācijas, jaunās tehnoloģijas un iekārtas un
dalījās pieredzē un piedāvājumā vides apsaimniekošanas risinājumos. Izstādes
darba laikā mūsu grupa apskatīja vairākās izstādes dalībnieku prezentācijas
(stendu kopplatība ap 260 tūkst.m2), piedalījās pārrunās ar pašreizējiem
partneriem (centrifūgu un to rezerves daļu piegādātajiem no firmas “Andritz” un
specializēto iekārtu ražotājiem no firmas “HUBER”), nodibināja jaunus kontaktus
turpmākai sadarbībai ar firmām, kuras darbojas mūsu uzņēmumam aktuālas
notekūdeņu pārstrādes jomā ( “INTEC“, “ESTRUAGUA”), kā arī ieguva daudz
informācijas, kas būs lietderīga mūsu uzņēmuma turpmākai attīstībai.

▪

Savukārt 23.-25.maijā, triju Baltijas valstu ūdenssaimniecību uzņēmumi tikās
ikgadējā kopīgā konferencē, šoreiz Palangā (Lietuva). Tikšanas laikā tika risināti
plaša spektra jautājumi ūdenssaimniecību darbības uzlabošanai; būtiskākās
izmaiņas dzeramā ūdens direktīvā kvalitatīvu pakalpojumu garantēšanas
kontekstā, ekonomiskie risinājumi notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas
plānošanai, pieredze tīklu ekspluatācijā un ūdens uzskaites risinājumos,
darbinieku mūžizglītība un citi ar uzņēmumu darbību saistīti jautājumi.

M ĒNE Š A N O T IKUM S

▪

2018.gada 4.maijā, kad visa Latvija svinēja Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienu, Vienības laukumā Daugavpilī notika šim
Latvijas valsts vēsturē ļoti nozīmīgam notikumam veltīts svinīgs pasākums.
Svinīgā pasākuma laikā Daugavpils pilsētas dome pateicās pašvaldības
uzņēmumu darbiniekiem par ilggadēju, apzinīgu, godīgu un pašaizliedzīgu darbu.
Godināto daugavpiliešu vidū bija izglītības, medicīnas jomas un komunālajos
uzņēmumos strādājošie godprātīgie darbinieki. Tajā skaitā bija arī 6 “Daugavpils
ūdens” darbinieki, kuriem svinīgā gaisotnē, pilsētnieku, kolēģu un ģimenes locekļu
klātbūtnē ar lielu godu tika pasniegtas Daugavpils pilsētas domes balvas. Par
ilggadīgu, apzinīgu darbu un lielu personīgo profesionālo ieguldījumu un aktīvu
līdzdalību pilsētas ūdens infrastruktūras uzlabošanā un “Daugavpils ūdens”
modernizācijā, jauno iekārtu un mūsdienīgo tehnoloģiju ieviešanā ar Atzinības
rakstiem tika atzīmēti G.Kučinskis, V.Hristoforovs un A.Mihailovs. Savukārt, par
mūža ieguldījumu, godprātīgu darbu un pašaizliedzīgu dalību Daugavpils pilsētas
ūdens ūdenssaimniecības attīstībā, Eiropas projektu realizācijā, starptautisko
standartu ieviešanā un pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanā 3
mūsu darbiniekiem – laboratorijas vadītājai Ņ.Zaicevai (darba stāžs 40 gadi),
darba aizsardzības inženierim S.Grinčukam (darba stāžs 43 gadi) un
specautotransporta vadītājam V.Jakovļevam (darba stāžs 53 gadi)) tika
pasniegtas īpašas Daugavpils pilsētas domes zīmes – “Sudraba lilijas”.
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%

Dzeramā ūdens realizācija

tūkst.m3

1477,7

1449,2

98,1

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana

tūkst.m3

1616,9

1595,1

98,7
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