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▪ 2019.gada 12.martā, Pasaules ūdens dienas ietvaros, SIA „Daugavpils 
ūdens” sadarbība ar Zinātkāres centru ZINOO Daugavpils un Daugavpils 
pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestādi organizēja izzinošu nodarbību 
bērniem ar tēmu „ŪDENS mūsu pilsētas dzīvē”. Pasaules ūdens dienu 
tradicionāli atzīmē 22. martā. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 
iniciatīvas tā pirmo reizi visā pasaulē tika atzīmēta 1993. gadā. Šī diena ir 
starptautiskās svinības , kas sniedz iespēju aicināt ikvienu pievērst uzmanību 
ūdens resursu nozīmei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, mudinot sabiedrību 
domāt ne vien par savas, bet arī nākamo paaudžu veselību un izdzīvošanas 
iespējām. Latvijā šo dienu atzīmē kopš   1996. gada, savukārt “Daugavpils ūdens” 
uzsāka organizēt  dažādus pasākumus (t.sk.bērniem ) kopš 2002.gada. 
    Šogad Ūdens svētku dalībnieki bija sagatavoti sarunām ūdens tematikai un ļoti 
labi pastrādāja, lai pasākums būtu visiem gan izglītojošs, gan neaizmirstams. 
ZINOO centra darbinieki kārtējo reizi rādīja skaistus eksperimentus, lau pārsteigtu 
klātesošos ar brīnumiem - bērniem tika parādītas izglītojošas prezentācijas un 
piedāvātas daudzas ar ūdeni saistītas nodarbošanās , lai spēles veidā iepazīstos 
ar  ūdens īpašībām. Eksperomentu laikā ūdens mainīja krāsas un veidoja 
varavīksni, tajā izšķīda dažādas vielas, peldēja un slīka dažāda blīvuma 
priekšmeti, ar ūdens palīdzību veidoja ūdens pistoli, ūdens sūkni un pat īstu miglu. 
Kopā ar “Daugavpils ūdens” speciālistiem bērni noskaidroja cik daudz ūdens 
izlieto ģimenē, cik daudz ūdens dienā izdzer, kādam mērķim iztērē visvairāk 
ūdens, cik daudz ūdens patērē vienā veļas mazgāšanas, zupas vārīšanas, grīdu 
mazgāšanas, puķu apliešanas reizē, mazgājoties vannā vai dušā, kā arī cik daudz 
ūdens nelietderīgi aiztecētu, ja, tīrot zobus, ūdens krānu atstājo atvērtu utt. 
Savukārt bērni kopā ar audzinātājiem sagatavoja uzņēmuma muzejam krāsainu 
plakātu ar sirsnīgiem novēlējumiem un saviem personīgiem pilieniem.  
    Un, protams, svētku pasākuma beigās zinātkāres bērni saņēma  dāvanas no 
“Daugavpils ūdens”, kuras noteikti būs  lietderīgas topošiem pirmklasniekiem ! 

 
 ĀRKĀRTAS SITUĀCIJA  

 

Rādītāji Mērvien. Janvāris -marts 

2019.gads 2020.gads % 
  

Dzeramā ūdens realizācija 
 

tūkst.m3 875,0 860,5 98,3 
 

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana 
 

tūkst.m3 921,3 937,8 101,8 

 

M Ū S U  R E Z U L T Ā T I  

▪ Pamatojoties uz 12.03.2020. LR MK rīkojumu Nr.103  par izsludināto ārkārtas 
situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību, drošības nolūkos no š.g. 16.marta uz 
laiku tika pārtraukta “Daugavpils ūdens” klientu apkalpošana klātienē. Ārkārtas 
situācijas laikā “Daugavpils ūdens” darbība tika  organizēta saskaņā ar Latvijas 
Krīzes vadības  padomes speciāli pieņemtajiem normatīvajiem aktiem  - vadība 
nepārtraukti izvērtē un kontrolē esošo situāciju, personāla darbs  daļēji tiek 
nodrošināts attālinātā vai maiņu režīmā,  iespēju robežās saziņa ar klientiem un 
sadarbības partneriem notika attālinātā režīmā vai izmantojot elektroniski pieejamos 
pakalpojumus, tika apturēta arī maksas pakalpojumu sniegšana. Sakarā ar to, ka uz 
laiku tika pārtraukta Klientu apkalpošanas centra kases darbība un skaidras naudas 
maksājumu pieņemšana, tika pieņemts lēmums par SIA “Daugavpils ūdens” rēķinu 
apmaksas termiņu pagarināšanu  līdz ārkārtas situācijas beigām bez maksājumu 
nokavējuma procentiem.  
 
 

 

 

    Vienlaikus uzņēmuma darbība netiks traucēta attiecībā uz kvalitatīvu centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu nodrošināšanu daugavpiliešiem ( jo tieši šo pakalpojumu esamība, pieejamība un kvalitāte  kopā ar karantīna 
pasākumiem palīdz ierobežot  vīrusa COVID 19 izplatīšanos) , tāpat tiks sniegti asenizācijas un citi pakalpojumi, kuri nav 
pretrunā ar Latvijas krīzes valdības noteiktajiem ierobežojumiem, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus. 
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https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu?fbclid=IwAR3kboYUb5wpDbexZt47AT1cQEtT5ytKB8ElS9Msr4iEqPGC7XMDp6lFL1c

