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Rādītāji Mērvien. Janvāris- jūnijs  

2017.gads 2018.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 1751,9 1727,9 98,6 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 1915,2 1888,8 98,6 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

▪  2018.gada 13.-15.jūnijā “Daugavpils ūdens” pārstāvji piedalījās kārtējā 
seminārā projekta IWAMA (Interactive WAter MAnagament) INTEREG Baltijas 
jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 
ietvaros. Šoreiz projekta dalībnieki no 10 valstīm pulcējās Kalmara pilsētā 
(Zviedrijā), lai apspriestu biogēnu elementu samaziņāšanu un atdalīšanu 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kā arī iepazītos ar prezentācijām par projekta  
gaitu 8 uzņēmumos, kuriem ir iedalītas Eiropas ERAF fonda investīcijas 
notekūdeņu attīrīšanas procesu optimizācijai (starp kuriem arī “Daugavpils ūdens”).  
Semināra darbība tika organizēta paneļu diskusiju veidā, kad dalībnieki var 
izvēlēties sev piemērotāku grupu un tēmu (darbā piedalījas daudzi  kolēģi un  
zinātnieki no Somijas, Beļgijas, Vācijas un Zviedrijas, t.sk. “Kalmar  Water”  un 
Linnaeus Universitātes pārstāvji) . Mūsu speciālisti bija darba grupas sastāvā, kuras 
dalībnieki īpašu uzmanību pievērš notekūdeņu dūņu biogēnu utilizācijas veidiem  
un “labo dūņu” kritēriju definīcijai.  
 

▪  2018.gada 9.jūnijā Daugavpils pilsētas Svētku gājienā “DAUGAVPILS 
SKAN!” piedalījās daudz uzņēmumu, kā arī „Daugavpils ūdens” kolektīvs, 
kurš iegulda visus savus spēkus, zināšanas un pieredzi pilsētas ūdenssaimnie-
cības attīstībā. Galvenās “Daugavpils ūdens” darbinieku rūpes ir par to, lai mūsu 
pilsētniekiem būtu iespēja dzert tīru, pārbaudītu ūdeni, jo tīrs ūdens ir kā vitamīns. 
Un šogad Svētku gājienā “Daugavpils ūdens” kolektīvs piedalījās ar Ū vitamīna 
zīmēm, lai ūdens, katram cilvēkam tik nepieciešama viela un svarīgākais vitamīns, 
būtu pieejams visiem Daugavpils iedzīvotājiem un viesiem! Īpašs prieks ir tas, ka 
pasākumā kopā ar vecākiem ar ļielu prieku piedālījās arī jaunās paaudzes 
pārstāvji, kuri jau no bērnības daudz ko zin par mūsu pilsētu, uzņēmumu un kuri  
lepojas ar  savu radinieku darbu mūsu pilsētas iedzīvotāju dzīves labā. 
 

▪ Saskaņā ar uzņēmumā spēkā esošās kvalitātes vadības sistēmas IS0 
9001 prasībām un “Daugavpils ūdens” auditu  plānu struktūrvienībās notiek 
obligātas pārbaudes (auditi). 2018.gadā paredzēti 10 iekšējie auditi un 1 ārējais 
uzraudzības audits, ko rudenī veiks "DNV GL Latvia" auditori. Iekšējos auditus 
veic vadības nozīmētie 7 uzņēmuma auditori un 10 tehniskie eksperti. Uz šo brīdi 
veikti 6 iekšējie auditi ar mērķi novērtēt kvalitātes vadības sistēmas atbilstību ISO 
9001:2015 standarta prasībām (pirmreizējo atzīšanas sertifikātu jaunajai standarta 
versijai sfērā “Ūdens ieguve un apgāde. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana” 
uzņēmums ieguva 2017.gadā). Uzmanība tiek pievērsta jaunajā standartā 
pieprasīto jaunievedumu izpildei. Tiek novērtēti nozīmīgākie  sistēmas aspekti: 
kvalitātes pieeja, mērķi, resursu plānošana un nodrošinājums, procesu raksturotāji, 
datu un risku analīze, efektivitātes novērtēšana, ar klientiem saistīto procesu 
pilnveide. Īpaši mērķtiecīgs darbs notiek auditos konstatēto atkārtotu piezīmju 
skaita samazināšanas pasākumu veikšanai, kas jau nes augļus – iepriekšējā 
atskaites periodā skaits samazinājies par 11 %.     . 
 

 PROJEKTA  NOTIKUMS 

MĒNEŠA JAUNUMI 

Papildus tam jau tradicionāli tika organizētas pieredzes apmaiņas vizītes uz vietējiem objektiem - uz Kalmara notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām (pilsētas plānos ir izbūvēt jaunas augsti tehnoloģiskās iekārtas, lai jebkurā laikā būtu iespēja veikt 
modernizāciju, pielietojot jaunus tehnoloģiskos risinājumus esošajam aprīkojumam) un Sandvica atsāļošanas iekārtām. Šī 
unikāla objekta apmeklējums īpaši pārsteidza visus semināra dalībniekus – fakts ir tāds, ka ap 40 tūkst. Sandvicas salas 
iedzīvotāju un viesu izmanto dzeramo ūdeni, kurš tiek sagatavots no sāļā jūras ūdens. Projekts tika realizēts izmantojot 
inovācijas tehnoloģijas tikai 1 gada laikā, jo artēziskos urbumos gandrīz beidzās izpētīta saldūdens krājumi.  


