
    

 
   

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JŪLIJS  2010 

www.daugavpils.udens.lv 

MĒNEŠA NOTIKUMS � 31.jūlijā notika XXI LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas 
uzņēmumu asociācija) spartakiāde. Šogad 17 Latvijas ūdensapgādes un 
kanalizācijas uzņēmumu komandas uzņēma kolēģi no „Liepājas ūdens”. 
Neskatoties uz to, ka bija paredzēta tikai viena sacensību diena, pasākumu 
programma deva dalībniekiem iespēju ne tikai parādīt labākās sportiskās 
īpašības trīs komandu un sešos individuālajos sacensību veidos, bet arī parādīt 
klātesošajiem savu radošo potenciālu (komandas priekšā stādīšana, pludmales 
kostīmu konkurss). 
     Spēļu sporta veidus pārstāvēja volejbols un frisbijs. Turnīri notika pēc 
saīsinātas shēmas, tāpēc mūsu volejbola komanda, piekāpjoties tikai 
sāncenšiem no Valmieras (kuri vēlāk kļuva par uzvarētājiem), pēc sacensību 
noteikumiem nevarēja turpināt cīņu un šajā sporta veidā ieguva 6.vietu. 
Piedalīšanās frisbija turnīrā kļuva par pirmo soli mums jaunās sporta spēles 
apgūšanā. Likumsakarīgi, ka lidojošie šķīvīši pagaidām biežāk ielidoja mūsu 
zonā un deva sāncenšiem punktus. Tomēr mums parādījās šīs spēles piekritēji, 
un viņi ir pilni apņēmības apgūt šo dinamisko un izrāžu sporta veidu. 
     Laikam par vissarežģītāko un ilgstošo sacensības veidu šajā spartakiādē 
kļuva komandu stafete: tā iekļāva sevī 8 atsevišķus posmus un tikai veiksmīga 
katra posma pārvarēšana deva izredzes kopējai veiksmei. Likās, ka organizatoru 
fantāzijai nebija gala: dalībniekiem vajadzēja atrast izeju no 64 rūtiņu labirinta, 
piecatā paveikt ceļu divos mazos maisos, ar aizsietām acīm iziet cauri mīnu 
laukumam no akmeņiem, ātri organizēt gaisa balonu eksploziju, salikt puzli – 
militāro karti, salikt stabilu piramīdu, kuras pamatā ir viena pagale, pārvarēt virvju 
tīklu 2 m augstumā u.tml. Visas sacensības fiksējās uz laiku, tāpēc svarīgi bija 
pārdomāt arī optimālāku taktiku distanču pārvarēšanā. Jo patīkamāk, ka mūsu 
komanda šajās sacensībās varēja mobilizēt visus resursus, pārdomāti sadalīt 
dalībniekus visos posmos un pirmo reizi iekļūt godalgu ieguvēju skaitā komandu 
stafetē, iegūstot 3.vietu. 
     Tikpat daudzveidīgas un sarežģītas bija personiskas sacensības: siena maisa 
sviešana, lēcieni milzīgos zābakos, spēka vingrinājumi, militārā ekipējuma 
pielaikošana u.tml. Atsevišķi jāpiemin „zemūdens misijas” konkursa uzvarētājs 
mūsu A.Dikušins, kurš varēja aizturēt elpu zem ūdens uz.... 3 minūtēm 21 
sekundi! Pārsteidzošs rezultāts, kas izraisīja kopīgo apbrīnu un aplausus.   
     Uzvaru XXI LŪKA spartakiādē svinēja „Valmieras ūdens” draudzīgā komanda, 
otrā vieta ir kolēģiem no Jēkabpils, trešā – no Tukuma. Mūsu komanda uzlaboja 
pagājušā gada rezultātu – mēs atrodamies precīzi zelta viducī, iegūstot 9.vietu.    
  

� Jūlijā  tika pabeigta SIA „Daugavpils ūdens” vadības gada pārskata 
 veidošanā  un  izdošana. Saskaņā  ar uzņēmumā  pastāvošo starptautiska 
standarta  

MĒNEŠA JAUNUMI 

ISO 9001:2008 kvalitātes sistēmu, tāda veida atskaite ir obligāta  un viņas sagatavošanas kārtība ir apstiprināta 
speciāli izstrādātā procedūrā. Gada pārskata izdošanas mērķis ir nodrošināt darbinieku, klientu un citu ieinteresētu 
personu maksimālo informētību par darba rezultātiem atskaites periodā.  Neatkarīgi no tā, ka atskaitei jābūt 
publiskai un ikgadējai, tai jāiekļauj sevī noteiktu statistiskas un analītiskas informācijas daudzumu par uzņēmuma 
pamatdarbību un vadības secinājumus. Analizējot ražošanas un finanšu rezultātus par 2009.gadu, uzņēmuma 
procesu efektivitātes rādītājus, ņemot vērā klientu aptaujas un auditoru atzinumus, vadība secināja, ka 2009. gada 
rezultāti kopumā parādīja pozitīvu tendenci SIA „Daugavpils ūdens” attīstībā un uzņēmuma esošajās kvalitātes 
sistēmas pārvaldes darbībā. Vairākumā 2009.gada mērķi ir sasniegti, bet 2010.gada izvirzītie mērķi ir aktuāli, 
nodrošināti ar resursiem un novirzīti uz piedāvāto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu  un klientu vajadzību 
apmierināšanu.  Iepazīties ar gada pārskata izdrukātu versiju var klientu apkalpošanas centrā vai pie struktūrvienību 
vadītājiem , bet uzņēmuma mājas lapā ir ievietota gada pārskata elektroniskā versija.  
 


