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Rādītāji Mērvien. Janvāris  

2019.gads 2020.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 310,5 299,7 96,5 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 324,0 326,7 100,8 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

MĒNEŠA JAUNUMI  
▪ Sākot  ar 2020.gada 01.janvāri  Latvijā ir digitalizēts būvniecības doku-
mentācijas process un visu būvniecības dokumentāciju var iesniegt un 
saņemt tikai elektroniski ar Būvniecības informācijas sistēmas, jeb BIS portāla  
www.bis.gov.lv starpniecību. Speciālā  sistēma tika izveidota, lai padarītu 
būvniecības procesa noformēšanu vienkāršāku, iedzīvotājiem saprotamāku un 
mazāk birokrātisku, jo līdz šīm informācijas aprite notika, galvenokārt, papīra 
dokumentu formātā, tās lietotāju loks bija  ierobežots un rezultātā būvniecības  
procesu pārraudzība bija apgrūtināta. Pašlaik viss notiek publiskā elektroniskā 
vidē un būvniecības digitālā platforma nodrošina savienojumu visiem būvniecības 
procesa dalībniekiem, vai tie būtu būvniecības pasūtītāji vai būvniecības nozares 
profesionāļi (arhitekti, būvinženieri, būvvaldes, dažādu komunikāciju turētāji utt.). 
  

▪ No paša gada sākuma tika turpināti darbi ES struktūrfondu līdzfinan-
sēto projektu ietvaros, ko pašlaik realizē SIA “Daugavpils ūdens” – KF 
projekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas 
rajonā, Daugavpilī” un ERAF projekts “Energoefektivitātes paaugstinā-
šana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – 
Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”. Saskaņā ar noslēgtiem  būvlīgumiem, katra 
projekta Inženieris (SIA “GEO CONSULTANTS” un SIA “ Firma L4”) organizēja  
uzsākšanas sanāksmi ar Pasūtītāju (SIA “Daugavpils ūdens”) un būvdarbu iz-
pildītāju (abos projektos tas ir SIA “LAGRON”), lai vienotos par projektā 
iesaistīto Pušu komunikāciju  un atbildības līnijām, kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmu, darbu un apmaksas procedūrām, atskaišu formām un citiem jautāju-
miem, kas palīdzēs efektīvai administrēšanai un kontrolei visu būvniecības 
procesu stadijās. Tika pieņemts lēmums, ka projektu veiksmīgai realizācijai 
šāda veida visu pušu atbildīgo speciālistu sanāksmes notiks katru nedēļu.  

▪  

www.daugavpils.udens.lv 

Jauna kārtība attiecas arī uz tiem “Daugavpils ūdens” topošiem klientiem, kam ir nepieciešams pieprasīt un saņemt tehnis-
kos noteikumus (TN) sava īpašuma pievienošanai centralizētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Tagad  to var izdarīt 
attālināti, izmantojot iespēju pieslēgties sistēmai un nosūtīt iesniegumu no jebkuras vietas pasaulē personai ērtākajā dienā  
un laikā, nesaskaņojot savu vizīti ar dažādu struktūru darba laiku. Ērtā formā var saņemt tehniskos noteikumus, saskaņot 
dokumentāciju un pārraudzīt savu būvniecības lietas gaitu, komunicējot ar būvniecības procesā iesaistītām organizācijām 
(piemēram, pēc sagatavoto TN izvietošanas sistēmā, tos var redzēt un izmantot projekta izstrādātāji vai būvnieki, kurus, arī 
pasūtītājs var izvelēties BIS sertificēto speciālistu reģistros).  
    Lai sākotnējā periodā palīdzētu klientiem apgūt sistēmas izmantošanu, “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrā  
ir izvietotas speciālās iekārtas ar programmatūrām, kas ļauj uz vietas skenēt dokumentus un noformēt  iesniegumu TN 
saņemšanai BIS portālā. Autorizēties iespējams ar jebkuru rīku, ko piedāvā portāls “Latvija.lv” (internetbanka, e-paraksts). 
Gadījumā ja cilvēkam ir grūtībās, kas saistītas ar jauninājumiem vai darbam elektroniskā vidē, mūsu speciālisti sniegs 
konsultācijas un praktisku palīdzību sistēmas izmantošanas jautājumos. Lietderīga informācija ar rokasgrāmatām, 
ilustratīvām instrukcijām un video pamācībām ir izvietota arī  portālā www.bis.gov.lv . 

 

Sāgatavošanas periodā īpaša uzmanība tika pievērsta savlaicīgai līgumos noteikto procedūru nodrošināšanai un 
nepieciešamo dokumentu sagatavošanai  darbu uzsakšanai būvlaukumos (būvatļaujas saņemšana, būvdarbu žurnāla 
reģistrēšana, darbu programmas saskaņošana, aprīkojuma un materiālu ražotāju sarakstu un sertifikātu iesniegšana utt.), 
kā arī finanšu disciplīnas jautājumiem (līguma izpildes garantijas, prognozējamā naudas plūsma, finanšu pārskati utt.). 
Pateicoties saskaņotai darbībai un izstrādāto darbu plānu izpildes kontrolei, noteiktā laikā tika sagatavoti un iesniegti 
Būvvaldei nepieciešamie dokumenti, kas ļaus tuvākajā laikā saņemt atļaujas un uzsākt būvniecības darbus objektos. 
Plānots, ka darbi Judovkas mikrorajonā tiks uzsākti ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu  ierīkošanu, savukārt paredzēti 
darbi energoefektivitātes paaugstināšanas jomā  vispirms tiks īstenoti  ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas sadzīves 
ēkā. Papildinformācija par projektiem – www.daugavpils.udens.lv sadaļā “Attīstības  stratēģija un projekti”. 
 

 

 

PROJEKTU  JAUNUMI  

https://bis.gov.lv/bisp/
http://www.bis.gov.lv/
http://www.daugavpils.udens.lv/

