
     

 

   
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JŪLIJS 2014 

MĒNEŠA NOTIKUMS  
Jūlijā SIA “Daugavpils ūdens” komanda piedalījās 2 sporta pasākumos – 
pašvaldības uzĦēmumu spartakiādē un LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un 
kanalizācijas uzĦēmumu asociācija) locekĜu sporta festivālā. 
 

� 11. – 12. jūlijā bāzē “Virogna” starp 10 pašvaldības uzĦēmumiem notika 
sacensības, kĜuvušās jau par tradicionālajām, lai izcīnītu gada sportiskākā 
kolektīva nosaukumu. Šoreiz sacensību programmā tika iekĜauti 8 komandu sporta 
veidi, daudzi no kuriem tikai no pirmā acu skatiena likās tradicionāli un smieklīgi, jo 
prasīja visai specifiskas iemaĦas. Tā,  negaidīti visiem, par vienu no sarežăītākajiem 
sporta veidiem kĜuva jautrais futbols, kurā par divu spēlētāju tērpu kĜuva vieni milzīgie 
šorti. Un dažreiz, cīĦas degsmē par lielo bumbu šādi “siāmas dvīĦi” mēăināja skriet 
dažādās pusēs. Mūsu komanda, spēles gaitā sastādot optimālus pārus, izcīnīja 
5.vietu. Rezultāts savdabīgā, bet jau pazīstamā pēc iepriekšējā gada, volejbolā ar 
dvieĜiem bija ievērojamāks – mūsu četrinieks ieguva 2.vietu. Neordināras spējas 
parādīja mūsu sportisti korėu vākšanā ar kājām – labākie rezultāti personīgajā 
vērtējumā (M.Stepanova un K.Tīts) un 1.komandas vieta. Mums ir arī augstākie 
personīgie sasniegumi siena maisa mešanā (N.Lapkovska), un, kas ir īpaši patīkami, 
augstākais sasniegums starp vadītājiem – vīriešiem ir S.Selickim, kurš lieliski 
piedalījās trīscīĦā. Tomēr šo uzvaru un tikai viena punkta pietrūka pjedestālam un 
mēs, jau otro gadu pēc kārtas, kĜuvām par 4.vietas ieguvējiem kopvērtējumā (bronza 
– autobusu parkam, sudrabs – Domes pārstāvjiem, zelta kauss un čempionu tituls – 
DDzKSU komandai). 
 

� 31.jūlijā bāzē “Puduri” netālu no Ėeguma, sapulcējās 15 komandas, lai 
piedalītos LŪKA vasaras spēlēs. Šogad, lai komandas varētu parādīt sevi ne tikai 
sportā, bet arī daiĜradē, tika nolemts organizēt festivālu “Daugavīzija”. Pasākuma 
sporta daĜa bija Ĝoti piesātināta un daudzi no 18 piedāvātajiem konkursiem prasīja 
labu fizisku sagatavotību un komandas darbu (rokas bumba, “kvadrāts”, volejbols, 
futbols, svara turēšana, torĦa celšana, tvertnes uzpildīšana ar spaiĦu palīdzību). 
Pateicoties sacensību pieredzei un visu komandas locekĜu aktivitātei, kuru vidū bija 
arī jaunie sportisti, otrais sezonas starts bija veiksmīgāks: 6 personīgas uzvaras 
(Stepanko, Dikušins, Fjodorova, Loginovs, VasiĜjevs, Limanovska), 3.vieta volejbolā 
(spēlēja ar bumbām, piepildītām ar ūdeni), divas 2.vietas stafetēs, 1.vieta futbolā, un, 
protams, galvenais šī sporta gada sasniegums – LŪKA bronzas medaĜas iegūšana 
(sudrabs kolēăiem no Tukuma, bet uzvaru svinēja “Rīgas ūdens” komanda). Par 
patīkamu papildinājumu panākumiem sportā kĜuva 2.vieta arī festivāla muzikālā daĜā 
(skatītāji novērtēja humoru, kad tika izpildīts grupas “Midnight Oil” hīts). 
 

www.daugavpils.udens.lv 

�  2014.gada 21.jūlijā starp SIA „Daugavpils ūdens” un SIA „REM PRO” tika 
parakstīts projektēšanas līgums „Tehniskā projekta „Esošo kanalizācijas 
spiedvadu pār Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija) izstrāde”, kurš tiks 
īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros  Pēc līguma 
noteikumiem  SIA „REM PRO” speciālistiem nāksies 5 mēnešu laikā izstrādāt 
detalizētu tehnisko projektu kanalizācijas spiedvadu pār Daugavas un Lauceses 
upēm rekonstrukcijai un tad, būvniecības darbu veikšanas periodā, veikt 
autoruzraudzību objektos. Akseptēta līguma summa  (bez PVN) – 25 738,50 EUR.   
  
    Projekta darbu apjomos  paredzēts rekonstruēt esošos sadzīves notekūdeĦu 
spiedvadus (dīėerus) pār Daugavas (920 m garumā) un Lauceses (340 m garumā) 
upēm, to vietā izbūvējot jaunus cauruĜvadus, ieskaitot visas nepieciešamas skatakas, 
pārslēgšanas kameras un noslēgarmatūru. 
 

P R O J E K T A J A U N U M I  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


