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MĒ NEŠ A NOT IK UMS

 Novembrī beidzās pašvaldību uzĦēmumu un iestāžu sporta spēles,
kurās veiksmīgi piedalījās “Daugavpils ūdens” komanda. Sacensībās, kuru
mērėis bija aktīvās atpūtas popularizācija un sporta sakaru stiprināšana starp
municipālo kolektīvu darbiniekiem, piedalījās 7 komandu pārstāvji. Par
sacensību organizatoriem kĜuva pilsētas Sporta pārvalde, kura izstrādāja
nolikumu un organizēja sacensības 5 sporta veidos – programmā bija iekĜautas
stafetes, volejbols, futbols, galda teniss un novuss.
Stiprākos noteica katrā posmā, saĦemto punktu summa tika iekĜauta kopējā
sacensību kopvērtējumā, pēc kura rezultātiem arī noteica sporta maratona, kurš
ilga vairāk par mēnesi, uzvarētājkomandu.
“Daugavpils ūdens” komanda, kura apvienoja sporta entuziastus no visām
struktūrvienībām, aktīvi piedalījās visos sacensību veidos. Un, neskatoties uz
radušies grūtībām ar dalībnieku atlasi (sacensības notika brīvdienās) un
atsevišėu posmu specifiku (piemēram, stafetes dalībniekiem nācās ne tikai
skriet, bet arī atminēt sarežăītus āėīgus uzdevumus, savukārt, futbolisti pirmo
reizi spēlēja uz mākslīgā zāliena), nemainīgi palielinājās savākto kopkomandas
punktu skaits. Šo spēĜu īpatnība bija arī tas, ka līdzās jau tradicionālām
volejbolistu un futbolistu komandu sacensībām, kuru dalībnieku sastāvs
izveidojies gandrīz vai katrā kolektīvā, šoreiz sacensības bija organizētas tādos
interesantos, bet mazāk masveida sporta veidos, kā galda teniss un novuss. Kā
izrādījās, tieši balles, ko komandas ieguva šajās sacensībās, kĜuva par
izšėirošām kopvērtējumam. Mūsu sportistu debija šajos sporta veidos bija
veiksmīga – tenisisti ieĦēma 4.vietu, bet sacensībās novusā mūsu komanda
sīvā cīĦā ieguva 1.vietu, atkārtojot volejbolistu panākumus, kuri pirms tam arī
ieguva augstāko godalgu savā posmā.
Tas Ĝāva mūsu komandai ieĦemt 3.vietu kopvērtējumā, uz priekšu palaižot
tikai Izglītības pārvaldes komandas jaunos pārstāvjus un vairākkārtējo līdzīgo
sacensību uzvarētāju – Autobusa parka komandu. Pēc sacensību beigām gan
organizatori, gan sacensību dalībnieki bija vienisprātis, ka jāizskata iespēja
labas sporta tradīcijas attīstībai, organizējot citu, piemēram, ziemas sporta
veidu, piekritēju turnīrus.



10.-11.novembrī LATAK (Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs) veica
auditu SIA "Daugavpils ūdens" ūdens kvalitātes kontroles laboratorijā. Šīs
struktūras, kura izvērtē un apliecina Latvijas laboratoriju atbilstību starptautisko
standartu prasībām, funkcijās ietilpst arī akreditēto institūciju uzraudzība normatīvu
ievērošanas jomā. SIA "Daugavpils ūdens" laboratorija akreditēta 2000.gadā pēc
standarta LV EN ISO/IEC 17025 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju
kompetences vispārīgās prasības" un ikgadu tiek pārbaudīta atbilstībai tā
pamatprasībām. Audita gaitā eksperti pārbauda telpu stāvokli, akreditēto metodiku,
sertificēto iekārtu un reaăentu esamību un izmantošanu, dokumentācijas vadīšanu,
personāla kompetenci. Šogad īpaša uzmanība tika veltīta atbilstības tehniskām
prasībām novērtējumam ūdens ėīmiskās un fizikāli ėīmiskās testēšanas gaitā.
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Auditoru slēdziens - SIA "Daugavpils ūdens" laboratorija nodrošināta ar visiem resursiem un savā darbā pielieto
starptautiski atzītās ūdens kvalitātes kontroles metodes ar ticamu rezultātu iesniegšanu, kas līdz 2013.gadam Ĝauj tai
saglabāt akreditāciju pieteiktajā sfērā - ūdens ėīmiskā, fizikāli ėīmiskā mikrobioloăiskā testēšana; gruntsūdens,
dzeramā ūdens, virszemes ūdens un notekūdens paraugu Ħemšana.

www.daugavpils.udens.lv

