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Rādītāji Mērvien. Janvāris – jūlijs 

2018.gads 2019.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 2009,2 2013,7 100,2 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 2193,4 2132,8 97,2 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

MĒNEŠA NOTIKUMS 

MĒNEŠA JAUNUMI  

▪   2019.gada 26.jūlijā stājās spēkā  Daugavpils pilsētas domes saistošie 
 noteikumi Nr. 14 “Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Daugavpils pilsētā”. Pilsētas noteikumi tika izdoti, lai nodrošinātu Latvijas likumdošanas prasību izpildi decentra-
lizēto kanalizācijas sistēmu (DKS) reģistrācijas un apsaimniekošanas  jomā un attiecas tikai uz pilsētas administratīvā 
teritorijā esošām decentralizētām kanalizācijas sistēmām (septiķi, notekūdeņu krājtvertnes vai rūpnieciski izgatavotās 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu līdz 5m3/diennaktī), kuras nav pievienotas SIA “Daugavpils ūdens” centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai. Noteikumi  nosaka, ka katram  īpašniekam, kurš  notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto DKS,  
līdz 31.12.2021. jāveic tādas sistēmas reģistrācija, iesniedzot  attiecīgu iesniegumu SIA “Daugavpils ūdens” (paraugs ir 
noteikumos). Lai nerādītu draudus cilvēku veselībai un videi, īpašniekiem par saviem līdzekļiem arī jānodrošina savākto 
notekūdeņu un nosēdumu regulāru nodošanu Domes transporta komisijā reģistrētiem asenizatoriem (tas ir komersants, kas 
nodrošina notekūdeņu savākšanu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanu un novadīšanu 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās). Uz šo brīdi mūsu realizācijas un 
kontroles nodaļas speciālisti, kuri ir atbildīgi par DKS reģistra izveidi un uzturēšanu, uzsāka datu bāzes savākšanu un 
speciālās programmas izstrādi, ar kuras palīdzību tiks veikta datu uzskaite ekspluatētas  DKS kontrolei un uzraudzībai. 
         
 

MĒNEŠA  JAUNUMI  

▪ 25.-27.jūlijā noritēja ikgadējās LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un 
kanalizācijas uzņēmumu asociācijas) dalībnieku vasaras spartakiādē. Netālu 
no Limbažiem sapulcējās 15 komandas no visiem Latvijas nostūriem, lai piedalītos 
ļoti aizraujošā pasākumā, jo šogad  organizatori (firma “4 krasti”) lietderīgu un  
interesantu kolēģu vasaras sapulci iecerējuši kā komandu saliedēšanas, 
komunikācijas un sadarbības uzlabošanas pasākumu  - LŪKA rančo kovboju 
spēlēs. Par pārsteigumu kļuva tas, ka katrā komandā tika iekļauti pārstāvji no 
dažādiem uzņēmumiem, un komandas sastāvs tika nejauši izvēlēts spēļu dienas 
rītā. Neparastā veidā tika domāti arī komandu nosaukumi (“Kaktuss”, “Zirgs”, 
“Čūska”, “Pistole”…) un piedāvāti uzdevumi   (“Kovbojs ar airi”,” Kovboju duelis”, 
“Bankas laupīšana”, “Kanjons naktī”, “Indiāņu miera tēja” utt.) 
      Attiecīgi nosaukumam tika izstrādāts arī aktivitāšu saturs, lai komandas varētu 
parādīt sevi ne tikai sportā, bet arī mūzikā, kinematogrāfijā, daiļradē un seno tra-
dīciju zināšanās. Piemēram, konkursā “To zina katrs kovbojs” jāatbild uz jautāju-
miem par populārām filmām un aktieriem, dziesmām un dziedātājiem kovboju tē-
mas jomā. Kā īsti kovboji, dalībnieki šāva no šautenes, meklēja pēc pašizzīmētas 
kartes dārgumus tuksnesī, dabūja  pudeles draudzīgai ballītei izmantojot “laso”  
virvi utt. Piedzīvojumu meklētāji  pārbaudīja arī savu veiklību (mēģinot uzkrāt ūdeni 
bez roku palīdzības un piepildot cauruli no ūdens pistoles) , veiksmi (policistu 
klātbūtnē nokļūstot seifā ar naudu)  un stiprumu (velkot kanātu uz slapjas plēves). 
Un protams, kovboji veltīja savus varoņdarbus sievietēm (uzdevumā “Izvizini kov-
bojdāmu”, vīriešiem bija jāizdomā visātrāko veidu, lai atnestu savu pavadoni uz 
kalna virsotni un nobildētu dinamisku un emocionālu fotogrāfiju ar skaistuli). 
     Visi no 13 piedāvātajiem konkursiem prasīja ne tik daudz labu fizisku 
sagatavotību, cik nestandartus risinājumus un biedru atbalstu. Tieši pateicoties 
komandas garam iepriekš nepazīstami kolēģi kļuva ne tikai par labākiem 
draugiem, bet arī par sacensības  uzvarētājiem. Ļoti patīkami, ka  pieci  no mūsu 
darbiniekiem (D.Strode, V.Cirsis, S.Birjukova, J.Dubins un A.Jemeljanovs) bija 
komandu uzvarētāju sastāvā. Vēl godpilnāk, ka divi no tiem iekāroja LŪKA 
ceļojošo kausu, kas atbilstoši spartakiādes noteikumiem uz laiku uzturēsies  uzņē-
mumos, kuru darbinieki bija starp uzvarētājiem (pie mums kauss būs līdz oktobrim, 
un tad tas tiks svinīgi nodots “Dobeles ūdens”). Krāsaina fotoreportāža no 
pasākuma – uzņēmuma Facebook lapā (www.daugavpils.udens.lv) .  
 
 
 
 

http://www.daugavpils.udens.lv/

