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2019.gada 22.martā, Pasaules ūdens dienas ietvaros SIA „Daugavpils
ūdens” sadarbība ar Zinātkāres centru ZINOO Daugavpils un Daugavpils
pilsētas 4.speciālo pirmsskolas izglītības iestādi organizēja bērnu
nodarbību par tēmu „ŪDENS īpašības un attīrīšana”. Pirmās tikšanās ar šī
bērnu dārza audzēkņiem notika pagājušā gada rudenī, kad mūsu mazie klienti
un kaimiņi izteica vēlmi tuvāk iepazities ar nezināmo, skaisto objektu, kas
atrodas tieši pie bērnu dārza logiem. Tad daudzi no tiem ne tikai pirmo reizi
uzzināja par uzņēmuma darbību, kas nodrošina pilsētu ar ūdeni, bet arī pirmo
reizi apmeklēja īsto muzeju, kas atrodas pirmās pilsētas ūdensvada stacijas
“Gajoks” ēkā. Vēl lielāku interesi izraisīja fakts, ka vēsturiskais objekts
gatavojas svinēt 130.gadu jubileju - pirmā ūdensvada stacija stājās ierindā
1889.gadā un tas ir Daugavpils (tolaik Dinaburga) pilsētas centralizētā ūdensapgādes sākums. Sadarbības turpināšanai visi labprāt piekrita organizēt
kopīgu pasākumu veltītu šim svarīgajam notikumam un ūdenim, bez kuras
stacijas darbs un cilvēku dzīvība nav iespējama.
Visi ūdens svētku dalībnieki ļoti labi pastrādāja, lai pasākums būtu interesants, krāsains un neaizmirstams. Bērni kopā ar audzinātājiem sagatavoja
skaistu muzikālu priekšnesumu “Ūdens skaņas”, kura gaitā ūdens ieplūst no
pudelēm, krūzēm, laistīšanas kannām un rada burvīgu melodiju. Papildus tam,
zālē tika izvietota jauno mākslinieku gleznu izstāde “Daugavpils ūdens” -130”.
Daudzas no tām ir radošas, izgatavotas ļoti sarežģītā tehnikā un noteikti būs
izmantotas jubilejas ekspozīcijas noformēšanai uzņēmuma muzejā un Klientu
apkalpošanas centrā .
Savukārt bērniem tika piedāvāti daudzi ar ūdeni saistīti eksperimenti un
konkursi, kas demonstrēja dažādas ūdens attīrīšanas metodes, un spēles
veidā izskaidroja ūdens īpašības un apbrīnojamo uzvedību. Ūdens mainīja
krāsas un veidoja varavīksni, tajā izšķīda dažādas vielas, peldēja un noslīka
dažāda blīvuma priekšmeti, ūdeni ieleja glāzē ar diegu palīdzību un daudz ko
citu. Lai vēl vairāk uzzinātu par ūdeni, visnepieciešamāko un pārsteidzošāko
vielu pasaulē, bērni saņēma ielūgumu apmeklēt Zinātkāres centru ZINOO
Daugavpilī. Ar lielu prieku tika pieņemtas arī saldas balvas no “Daugavpils
ūdens”, kuras nogaršoja ar tīro ūdeni no krāna – īsto Ū-VITAMINU!
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2019.gada 20. martā valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK) veica SIA
“Daugavpils ūdens” Ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas uzraudzības vizīti. Novērtēšanas vizītes laikā
praktiski tika vērtētas šādas metodes: pH noteikšana, summārā kalcija un magnija satura noteikšana - EDTA
titrimetriskā metode, sārmanības noteikšana – 2.daļa: karbonātu sārmainības noteikšana, dzelzs noteikšana –
spektrofotometriskā matode, lietojot 1.10-fenantrolīnu, mangāna noteikšana – formaldoksīma spektrometriskā
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metode, brīvā un kopējā hlora noteikšana – 1. daļa: titrimetrijas metode, lietojot N,N-dietil-1,4-fenilēndiamīnu.
Vērtēšanas procesā tika vērtēta arī Kvalitātes sistēmas dokumentācija. Uzraudzības ietvaros neatbilstības nav
konstatētas. Pamatojies uz novērtēšanas rezultātiem nolemts: saglabāt ŪKK laboratorijai akreditāciju atbilstībai
standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgas
prasības”. SIA” Daugavpils ūdens” laboratorijai akreditācija derīga līdz 2023. gada 12. maijam.
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