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M ĒNE Š A N O T IKUM I

Daudziem “Daugavpils ūdens” darbiniekiem jūlija mēnesis tradicionāli kļuva par
tikšanos ar kolēģiem sporta laukumos mēnesi. Šogad pilsētas un republikas
vasaras spartakiādes notika vienlaicīgi, tāpēc cīnīties par uzņēmuma godu devās
uzreiz 2 sporta komandas.



29.jūlijā Salacgrīvā sporta festivālā “Laimīgie zaļumos” pulcējās 11
uzņēmumi – LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu
asociācija) locekļi. Viesus uzņēma kolēģi no Tukuma, kuri izdarīja visu iespējamo, lai
dalībnieki parādītu savus talantus, organizējot sacensības dažādās jomās – sporta,
intelektuālajā un pat mākslinieciskajā un muzikālajā. Protams, saspringtākie bija
komandu turnīri tenisā, volejbolā un it īpaši zorbu – futbolā, kura dalībnieki spēlēja
milzīgās un ļoti smagās piepūšamajās bumbās. Tieši šādās sacensībās parādās
komandas gars un savstarpējā palīdzība – tā, mūsu komandā vīriešus – futbolistu
nomainīja sieviešu izlase. Šāds atbalsts kļuva par iedvesmu un mūsu komanda šajā
neparastajā sporta veidā ieguva 3.vietu. Volejbola turnīra noslēgums arī bija veiksmīgs
mūsu komandai – pirmo reizi kopā spēlējošie dalībnieki varēja organizēt kolektīvu spēli
un rezultātā iegūt 2.vietu. Bez tam veiksme mūsu sportistu pusē bija arī visai
neparastās sacensībās: šaušanā no katapultas (tikai 6 cm pietrūka smagas lodes
nokļūšanai apļa vidū) un bizes pīšanā no garām virvēm (šajā sacensību veidā mūsu
sieviešu komanda bija labākā, uzrādot fantastisku ātruma rezultātu, kuru apskaustu arī
vairāki vecāki, kuri pin bizītes meitām). Dalībnieki tika godalgoti arī personiskās
sacensībās – par labākajiem savās disciplīnās kļuva S.Derkačs (boulings), D.Strode
(vasaras biatlons), bet mūsu komandas kapteinis Ģ.Kolendo vinnēja starp vadītājiem
ceļojošo kausu, kurš būs mūsu uzņēmuma rīcībā vismaz līdz nākošām sacensībām.
Ilgas sacensību dienas gaitā dalībnieki sacentās arī uz ātrumu un attapību stafetēs,
piedalījās olu cīņās, kala naglas, salika krēslu no caurulēm, veidoja mākslinieciskos
audeklus uz krēsliem, meklēja izeju no labirinta utt. Par brīnišķīgu festivāla noslēgumu
kļuva oriģinālie muzikālie priekšnesumi, kuri tika godalgoti ar neapklustošiem skatītāju
aplausiem. Šogad uzvaru svinēja cauruļu ražotāja SIA “Pipelife Latvia” komanda, otrie
bija SIA “Firma L4”, trešā vieta – kolēģiem no SIA “Liepājas ūdens”.



Ne mazāk saspringtas jūlija pēdējās brīvdienas bija arī SIA “Daugavpils
ūdens” komandas dalībniekiem, kuri piedalījās Daugavpils pilsētas
pašvaldības uzņēmumu vasaras spartakiādē, kas notika Rušonas ezera
apkārtnē. Pieteikumu dalībai sacensībās iesniedza 10 kolektīvi, kuri 2 dienu laikā
noskaidroja stiprākos 9 sporta veidos. Par papildus slodzi kļuva lietains laiks, kurš
nozīmīgi apgrūtināja gan organizatoru, gan sportistu uzdevumus. Droši vien,
visgrūtāk bija sacensties ūdens appludinātājā futbola spēles laukumā, kurš jau pēc
dažām spēlēm pārvērtās īstā dubļu purvā. Ņemot vērā, ka spēlēt nācās ar tenisa
bumbas un slotas palīdzību, vārtu gūšana kļuva par smagu uzdevumu. Ne mazāk
saspringti notika sacensības trasē “Lūšu takas”, kura bija šķēršļu un negaidīto
pārsteigumu pilna (slidenas kāpnes un virves). Pēc tam, airēšana (un pat
apgāšanās) uz kanoe tika uztverta kā patīkama ūdens procedūra, kura ļāva
izmazgāt un tādējādi identificēt dalībniekus. Neskatoties uz grūtībām un nepilnu
sastāvu, mūsu komanda piedalījās visās sacensībās (bez minētajiem veidiem bija 2
stafetes, oriģinālās sacensības badmintonā un galda tenisā, torņa būvniecība un
vadītāju konkurss). Noslēdzot spartakiādi Daugavpils pilsētas priekšsēdētājs visiem
dalībniekiem izteica pateicību par neatlaidību un pasniedza uzvarētāju kausu
Autobusu parka komandai (2.vieta Siltumtīklu/KSP izlasei, 3. - DDzKSU).



MŪSU REZULTĀTI
Rādītāji

Mērvien.

Janvāris - jūlijs
2015.gads

2016.gads

%

Dzeramā ūdens realizācija

tūkst.m3

2050,1

2066,9

100,8

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana

tūkst.m3

2194,8

2195,0

100,0

www.daugavpils.udens.lv

