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2019.gadā pašvaldības uzņēmums 

“Daugavpils ūdens” atzīmēja savu jubileju 

- 130 gadus no centralizētā ūdensapgādes 

sākuma un uzņēmuma izveidošanas brīža. 

SIA “Daugavpils ūdens” kvalitātes 

kontroles laboratorijas vadītāja Jevgeņija 

Juhņeviča šogad arī atzīmē savu 

profesionālo jubileju: viņa nepārtraukti 

strādā uzņēmumā jau 25 gadus. Šeit 

Jevgeņija pirmo reizi saņēma savu darba 

grāmatiņu. 

 

 

 

Darbinieks otrajā paaudzē 

 

“Esmu uzņēmuma darbinieсе otrajā paaudzē, šeit strādāja mans tēvs, un skolas brīvdienās 

es sāku strādāt uzņēmumā par dispečeru, - stāsta Jevgeņija. - Kādu laiku strādāju šeit arī 

pēc skolas beigšanas, - jau laboratorijā. Ivans Fjodorovs, tā laikā uzņēmuma direktors, 

piedāvāja man doties mācīties, lai atgrieztos uzņēmumā jau ar augstāko izglītību. Protams, 

es piekrītu, iestājos mūsu universitātē (toreiz vēl DPI – Daugavpils pedagoģiskais institūts) 

ķīmijas un bioloģijas fakultātē. Es apguvu ķīmiskās un bioloģiskās zinātnes, bet vasaras 

brīvdienās strādāju par sekretāri”. 

 

Universitāti J. Juhneviča absolvējusi 1994. gadā un sāka strādāt SIA Daugavpils ūdens jau 

štatā - par laboranti. Šajos gados Jevgeņija izauga pa amata kāpnēm - vispirms strādāja 

par laboranti, pēc tam - par ķīmiķi un ķīmiķi-analītiķi. Un jau vairāk par pusotru gadu J. 

Juhņeviča strādā par laboratorijas vadītāju.  

 

Ūdens kvalitātes kontrole - atbilstoši reglamentētajiem noteikumiem un 

saskaņotajam plānam 

 

Par savu laboratoriju vadītāja stāsta ar lepnumu, kā arī par visiem darbiniekiem, kuri šeit 

strādā. 

Uzņēmuma laboratorija kontrolē ne tikai dzeramā ūdens kvalitāti, bet arī notekūdeņu 

kanalizācijas ūdeņu parametrus, tāpēc laboratorijas sastāvā ir divas nodaļas - Dzeramā 

ūdens kvalitātes kontroles nodaļa un Notekūdeņu kvalitātes kontroles nodaļa. 

 



Ūdens kvalitātes nodrošināšana ir viena no laboratorijas prioritātēm, kā arī kanalizācijas 

sistēmu notekūdeņu attīrīšanas kontrole. Uzņēmums nodrošina augstu notekūdeņu 

attīrīšanas pakāpi un tas ir ļoti svarīgi. 

Dzeramā ūdens kvalitātes kontroles nodaļa savukārt ir sadalīta vēl 2 struktūrās, kuras 

nodrošinā ķīmisko vielu testēšanu un ūdens mikrobioloģisko testēšanu. 

 

“Laboratorijā strādā ķīmiķi, mikrobiologi un laboranti. Laboratorijas darba apjomu nosaka 

mūsu iekšējie pasūtītāji – Ūdensgūtnes un ūdens attīrīšanas iekārtu nodaļa , Ūdensvada un 

kanalizācijas  tīklu nodaļa un kanalizācijas attīrīšanas iekārtu nodaļa, kuras sagatavo 

monitoringa programmas. Šīs programmas saskaņotas ar kontroles organizācijām, pēc tam 

laboratorija sastāda visu paraugu un testēšanas grafiku,” - norāda laboratorijas vadītāja. 

 

Testēšanas rezultāti - stingri konfidenciali 

 

“Mūsu laboratorija ir akreditēta Latvijas akreditācijas birojā kopš 2000. gada. Laboratorijā 

stingri ievēro darbu kvalitātes kontroli, kā arī konfidencialitāti attiecībā uz jebkuru saņemto 

informāciju par klientu, paraugu vai testēšanas rezultātiem. 

Laboratorijā testēšanas paraugus noņem speciāli apmācīts personāls. 

Visiem saņemtajiem paraugiem piešķir identifikācijas numuru un turpmāk notiek šifrēto 

paraugu testēšana. Tas ļauj izvairīties no trešās puses ietekmes un manipulācijām ar 

testēšanas rezultātiem citās interesēs. 

 

“Parasti klients nāk pie mums un nezina, kas konkrēti viņam nepieciešams. Piemēram, viņš 

grib zināt, vai var dzert ūdeni, un tas ir visbiežākais jautājums. Laboratorijas darbinieki runā 

ar klientu un sarunas procesā uzzina, par kādiem ūdens parametriem viņš tieši vēlas 

uzzināt. Pēc sarunām mēs kopā ar klientu pieņemam lēmumu, pēc kādiem rādītājiem 

jātestē ūdens paraugu”, - stāsta laboratorijas vadītāja. 

 

Vislabākais un vistīrākais ūdens ir Daugavpilī! 

 

Daugavpils ir viena no nedaudzajām Latvijas pilsētām, kur ir vistīrākais un kvalitatīvākais 

ūdens. 

 

„Dzeramā ūdens kvalitāti apliecina testēšanas rezultāti. Salīdzinot mūsu ūdens testēšanas 

rezultātus ar maksimāli pieļaujamo vielu koncentrāciju dzeramajā ūdenī, ko reglamentē 

Pasaules Veselības organizācija un citas pasaules un Eiropas organizācijas, var 

pārliecināties, ka neviens no rādītājiem nav lielāks par normu, bet daudzi mūsu ūdens 

rādītāji ir desmitiem reižu zemāki par pieļaujamajām robežām. Mani draugi, kas dzīvo Rīgā, 

savulaik atbrauca ciemos un bija pārsteigti: “Cik jums pilsētā ir tīrs un garšīgs ūdens!”.  

Un tas tiešām tā ir! Kaimiņvalstīs bieži vien nav iespējams pat notīrīt zobus, izmantojot 

ūdensvada ūdeni. Dažās valstīs vispār nav iespējams dzert ūdeni no ūdensvada”, - stāsta 

Jevgeņija.  

 

Nav nekādu šaubu, ka Daugavpilī ir vislabākais un vistīrākais ūdens Latvijā. Un tas ir visu 

uzņēmuma darbinieku sasniegums. Visi darba procesi notiek augstā līmenī, un to veicināja 

starptautiskie projekti, kuru ietvaros laboratorijā tika iegādātas daudzas modernas iekārtas. 

 

Pastāvīgi apstiprinot akreditētas laboratorijas statusu, mums vienmēr jāatbilst izvirzītajām 

prasībām. Jo ir jauni standarti, jaunas tehnoloģijas, un nekas nestāv uz vietas. Un to mēs 

daram kopīgiem spēkiem”, - rezumē J. Juhņeviča. 

  



Daugavpils ūdens darbinieki ir mūsu lepnums! 

 

 

Laboratorijā strādā 5 cilvēki, kuriem darba stāžs uzņēmumā ir vairāk par 30 gadiem! 

 

“Es vēlētos īpaši atzīmēt savus kolēģus: laborante Olga Fjodorova strādā uzņēmumā kopš 

1976. gada, un visa viņas profesionālā dzīve norisinājās šeit. Iepriekšējā vadītāja Ņina 

Zaiceva, kas snieguši lielu ieguldījumu laboratorijas attīstībā: gan visas esošās telpas, gan 

laboratorijas aprīkojums ir darīts pateicoties tieši viņai. 

 

Tagad daudziem darbiniekiem šeit jau strādā viņu bērni. Mums uzņēmumā strādā ģimenes 

pāri, ir veselas darbinieku dinastijas. Šeit es satiku arī savu vīru - viņš ir mūsu uzņēmuma 

darbinieks”, - stāsta Jevgeņija.  

 

Laboratorijas vadītāja sāka strādāt ar cilvēkiem, kuri stāvēja pie laboratorijas izveides un 

attīstības pirmsākumiem - Svetlana Ņikitina, Skaidrīte Alehna, Nina Čerenko, Ludmila 

Ivanova un daudzi citi. 

 

“Ceru, ka svinēsim gan 140, gan 150 gadu jubilejas tādu pašu profesionālu un draudzīgu 

darbinieku lokā, bet visiem saviem darbiniekiem, ar kuriem kopā strādāju, gribu novēlēt 

labklājību, laimi un veselību tieši mūsu uzņēmumā”, - rezumē J. Juhņeviča.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


