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PRO JEKT A JAUNUMI

No 2019.gada 30.janvāra līdz 1.februārim Turku, Somijā notika projekta IWAMA
fināla konference ”Efektīva notekūdeņu pārvaldība – mūsdienīgas tendences un
nākotnes mērķi”, kurā piedalījās vairāk par 100 dalībniekiem no 10 valstīm.
Projekts IWAMA tiek īstenots INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.2020.gadam ietvaros ar ERAF finansiālo atbalstu. Projekta mērķis – resursu
izmantošanas efektivitātes paaugstināšana notekūdeņu vadīšanai Baltijas jūras
reģionā, attīstot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoru kapacitāti un īstenojot eksperimentālās investīcijas, kas palielina energoefektivitāti un uzlabo dūņu apstrādes sistēmu. Projekta veiksmīgai realizācijai kopīgā darba grupā tika apvienoti 17 partneru vadošie speciālisti: Berlīnes, Lahti un Turku universitātes, ekoloģiskās organizācijas, pētnieciskie centri, ūdenssaimniecības asociācijas un 8 ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumi no Vācijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas (t.sk. arī “Daugavpils ūdens”).
Projekts tika uzsākts 2016.gada martā un tagad ir tuvu noslēgumam (ieplānotie pasākumi jāpabeidz 2019.gada aprīlī). Sakarā ar to Baltijas jūras pilsētu apvienība (Union of
the Baltic cities), kā projekta vadošais partneris, organizēja liela mēroga dalībnieku
tikšanos, lai apkopotu šī projekta rezultātus, kā arī labāko pieredzi un praksi biogēnu
vielu samazināšanai Baltijas jūras reģionā. Šajā sakarā ļoti pārliecinošs un iespaidīgs
piemērs bija iepazīšanās ar jauno tehnoloģiju pielietošanu Turku NAI “Kakolanmaki”
(iekārtas atrodas kalna iekšā pilsētas centrā), pateicoties kurām upes krastmala un
jūras piekraste ir kļuvušas par iecienītām pastaigu un atpūtas vietām.
Konferences galvenajā dienā tika piedāvāti visaptverošie ziņojumi un organizētas
paneļa diskusijas ar augsta līmeņa ekspertiem no HELCOM, Baltic Sea Region,
Somijas Vides aizsardzības ministrijas, kuru laikā īpaša uzmanība tika pievērsta gan 10
gadu laikā gūtiem panākumiem Baltijas jūras aizsardzībā (šajā jomā IWAMA jau trešais
projekts), gan jauno projektu plānošanai, izmantojot starptautiskas sadarbības iespējas
un resursus. Par svarīgo uzdevumu tika atzīta jaunu dalībvalstu piesaistīšana un
efektīvo apsaimniekotāju veicināšana (piemēram, ar nodokļa samazināšanu).
Konferences noslēgumā tika prezentēti 8 uzņēmumu investīcijas projekti. Daži
jauninājumi jau īstenoti (tā, Daugavpils KAI ir izveidota elektroenerģijas patēriņa
kontroles sistēma), daži pagaidām strādā eksperimentālā režīmā. Lai intensīvi izplatītu
savākto informāciju un īstenotu vislabākās tehnoloģijas efektīvas enerģijas pārvaldībā
un racionālā dūņu vadībā notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, visi projekta materiāli un
galvenie dati ir izvietoti projekta oficiālā mājaslapā - www.iwama.eu/materials/outputs,
kā arī speciāli izveidota profesionālā platformā Baltic Smart Water Hub www.balticwaterhub.net, kur nozares speciālisti var izvietot savus rakstus, aprēķinus un
citas labas prakses piemērus un sazināties tiešsaites režīmā.
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un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils
pilsētas teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un citām
juridiskajām un publiskajām personām) nepieciešami finanšu līdzekļi un konkrēto darbību plāns. 2019.gada SIA “Daugavpils ūdens”
budžets tika apstiprināts, ņemot vērā spēkā esošos tarifus, un plānots ar 2 064 EUR peļņu, kuru atbilstoši uzņēmuma Vidējā termiņa
darbības stratēģijai 2017.-2020.gadam plāno novirzīt uzņēmuma attīstībai. 2019.gada plānotie ieņēmumi no pamatdarbības ir 5 355
434 EUR un no citas saimnieciskās darbības - 1 437 362 EUR, savukārt ražošanas izmaksas plānotas 6 790 732 EUR apmērā. Ar
mērķi saglabāt Uzņēmuma ienākumus iepriekšējo gadu līmenī, 2019.gadā plānots nedaudz palielināt pamatdarbības apjomus:
ūdensapgādes pakalpojumu apjomi pieaugs par 2,5% un sastādīs 3 512,1 tūkst. m3, savukārt kanalizācijas pakalpojumu apjomi
pieaugs par 3,1% un sastādīs 3 819,9 tūkst. m 3. Lai nerastos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pārskatīšanas
nepieciešamība, 2019.gadā ir plānots veikt saimnieciskās darbības optimizāciju. 2019.gadā uzņēmums plāno iegādāties
pamatlīdzekļus, turpinās pilsētas sadales tīklu paplašināšanu, turpinās attīstīt projektu energoefektivitātes paaugstināšanai 2
uzņēmuma ēkās un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstībai Judovkas rajonā, Daugavpilī, realizāciju. Struktūrvienību un
projektu vadītāji nodrošina budžeta izpildes kontroli, kā arī atbild par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu.
paredzētajiem mērķiem.
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