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MĒNEŠA NOTIKUMS 
� 22.martā, kad tiek atzīmēta Vispasaules ūdens resursu diena un Baltijas 
jūras diena, SIA “Daugavpils ūdens” rīkoja tikšanos ar saviem 
vismazākajiem klientiem. Pirmsskolas izglītības iestādes Nr.20 audzēkĦi, kuri 
šajās dienās apmeklēja uzĦēmuma muzeju, uzzināja, ka ūdens ir ne tikai pati 
dzīvībai nepieciešamākā viela, bet arī pati ievainojamākā un prasa 
nepārtrauktu uzmanību no visas planētas iedzīvotāju puses. Saprotamā formā 
pasniegta informācija par ūdens vērtīgumu katra cilvēka dzīvē, Ĝaus jau no 
mazotnes aizdomāties par uzvedības normu ievērošanu rīcībā ar ūdeni (nemest 
ūdenī atkritumus, saudzēt strautus, nepiegružot zemi to apkārtnē, neatstāt 
attaisītus krānus u.tt.). 
       Bet lai saudzīga attieksme pret šo vērtīgo dabas dāvanu būtu ne tikai 
ūdensapgādes uzĦēmumiem un ekoloăiskajām organizācijām, bet arī atsauktos 
bērnu sirdīs, kopīgi ar bērnu žurnālu “Privetik”  tika organizēts neparasts 
konkurss “Pilītes ceĜojums”. Konkursa mērėis bija ne tikai pievērst uzmanību 
katras ūdens pilītes vērtībai, bet arī pārbaudīt lasītāju attapību, piedāvājot tiem 
atbildēt uz virkni āėīgu jautājumu (piemēram, par ūdens pilīšu skaitu glāzē, kuras 
apjoms netika norādīts). 
      Konkursam tika iesūtīti vairāk kā 70 neparasti talantīgu darbu no visiem 
Latvijas nostūriem, starp kuriem bija ne tikai zīmējumi, kuri izpildīti dažādās 
tehnikās un jauno naturālistu pētījumu rezultāti, bet arī aizraujoši stāsti un 
grāmatas par ūdeni un pilīšu dzīvi, kurām ir savs raksturs, draugi, iespēja ceĜot 
pa visu pasauli un pat vārdi – tādi kā KapeĜuša vai Kap – Kapka. Galvenais 
atzīmes kritērijs bija visu konkursa prasību izpilde un, pats galvenais, 
patstāvīgi izpildīts darbs. 
   Konkursa uzvarētājiem, lai viĦi vēl vairāk uzzinātu par apkārtējo dabu, tika 
izsūtītas balvas (lieliskas enciklopēdijas par ūdeni un suvenīri no “Daugavpils 
ūdens”), bet paši darbi tika izvietoti Klientu apkalpošanas centrā, bet pēc 
tam nodoti SIA “Daugavpils ūdens” muzejā. Ceram, ka tad, kad konkursa 
dalībnieki izaugs, viĦi darīs visu, lai pasaule mums apkārt saglabātos skaista,  
bet ūdens – tīrs. 
 

�  Dalība projektā PRESTO (Projekts par eitrofikācijas samazināšanu 
Baltijas jūrā šodien) ir “Daugavpils ūdens” ieguldījums otrā marta 
“jubilāra” – Baltijas jūras, problēmu risināšanā. Projekts ir starpvalstisks un tiek 
realizēts pēc programmas “Baltijas jūras reăions 2007 – 2013” piecās valstīs 
(Somija, Vācija, Lietuva, Latvija un pirmo reizi – Baltkrievija). Projekta mērėis – 
samazināt Baltijas biogēno piesārĦojumu, samazinot slāpekĜa un fosfora  saturu 
komunālo uzĦēmumu novadītajos notekūdeĦos, kuru pārlieku lielais daudzums 
noved pie masveida ūdensaugu augšanas un “mirušo zonu” veidošanās, kas 
postoši ietekmē jūras ekosistēmas. Projekta ietvaros SIA “Daugavpils ūdens” 
speciālisti dalās pieredzē ar baltkrievu kolēăiem attīrīšanas iekārtu 
modernizācijā, kā arī turpina darbu savu tehnoloăiju pilnveidošanā. Ar SIA “Geo 
Consultants” noslēgtais līgums virzīts uz notekūdeĦu dūĦu utilizācijas aktuālās 
problēmas risinājumu. Izskatot piedāvātos variantus, speciālisti vienojās, ka 
mums optimālākais risinājums ir notekūdeĦu dūĦu kompostēšanas un apstrādes 
iekārtu būvniecība (ar atvērto metodi). Turpmāk jāsaĦem nepieciešamie 
saskaĦojumi, lai, saskaĦā ar līguma noteikumiem, līdz 2013.gada novembrim 
izstrādātu skiču projektu un iepirkuma procedūras dokumentus būvniecības 
konkursa rīkošanai. 
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