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MĒNEŠA NOTIKUMS � 30.jūlijā Turkalnē notika ikgadējā LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu asociācija) spartakiāde. Šogad sacensību 
organizētāji – SIA “Aizkraukles ūdens” – piedāvāja kolēģiem ne tikai pamērīt 
spēkus sporta disciplīnās, bet arī piedalīties viduslaiku bruņinieku turnīrā. Katrai 
no 19 komandām, kuras piedalījās sacensībās, tika piešķirts viduslaikos reāli 
pastāvošā ordeņa nosaukums (“Daugavpils ūdens” pārstāvēja Maltas ordeni), 
kura bruņiniekiem vajadzēja pierādīt savu pārākumu pār sāncenšiem godīgu cīņu 
gaitā. 
    Arī bruņinieku svētku atribūti bija atbilstoši laikmetam: laukumu rotāja vairāki 
bruņinieku karogi, vairogi un ģerboņi, bruņinieki demonstrēja ieroču spēku un 
bruņu skaistumu, klātesošos sveicināja jātnieks uz zirga, bet par sacensību 
sākumu pasludināja zalve no senlaiku lielgabala. 
 

   Tikpat savdabīgas bija sacensības: turnīra dalībnieki varēja pamērīt spēku 
lodes, šķēpa un pat cirvja sviešanā, pārbaudīt trāpīgumu šaušanā no loka un 
arbaleta, pierādīt prasmi riteņa ripināšanā vai nodemonstrēt roku stiprumu, ilgāk 
par visiem noturot vīna muciņu. Šajos sacensību veidos trīs mūsu komandas 
pārstāvji uzstājās finālos, un labāko rezultātu sasniedza I.Znotiņš – viņš kļuva par 
bronzas godalgas ieguvēju šaušanā no arbaleta. 
 

   Un protams, visiem bruņiniekiem bija vēlme pierādīt spēku un sava ordeņa 
rindu vienotību komandas turnīru gaitā. Tomēr paveikt to bija ne visai viegli. Tā, 
ierasts futbols pārvērtās par mūku spēlēm –spēlētāji izgāja laukumā garos mūku 
apģērbos ar kapucēm un spēlēja ar lupatu bumbu. Citiem dalībniekiem vajadzēja 
apturēt ienaidnieka aplenkumu un aizsargāt savu cietoksni no šāviņu (bumbu) 
trāpījumiem, vai novilkt milzīgas ragavas ar krājumiem. Grūts darbs bija arī 
senajiem santehniķiem – organizēt ūdens piegādi pa teknēm, turot tās rokās, 
nevienam neizdevās bez zudumiem. 
 

   Šoreiz mums veiksmīgākais, bet diemžēl, zaudētais pēdējā posmā, bija 
volejbolistu turnīrs, kuram bija nosaukums “Tuvāk debesīm”. Mūsu četrinieks 
J.Stepanko vadībā bija pirmais savā apakšgrupā, smagi uzvarot pusfinālā 
(uzvarot 27:26 Valmieras komandu), bet finālā, piespiesti izmantojot nomaiņu 
pamatsastāva spēlētāja traumas dēļ, tomēr piekāpās Jēkabpils komandai, kļūstot 
par sacensību sudraba godalgas ieguvēju. 
 

   Kopējs rezultāts dīvainā kārtā sakrita ar pagājušā gada rezultātiem: uzvaru 
bruņinieku turnīrā svinēja Teitoņu ordenis (“Valmieras ūdens”), otrā vieta – 
Joaniešu ordenim (Jēkabpils) un 3. vieta – Livonijas ordeņa bruņiniekiem no 
Tukuma. Mūsu komanda ierindojās pa vidu, iegūstot 10. vietu.      
  

� 2011.gada 28.jūlijā parakstīts līgums projektēšanai projektam 
“Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta”. SIA “Aqua-Brambis” 
speciālistiem, kuri pēc veiktā konkursa rezultātiem apstiprināti kā projektētāji 
divām topošā projekta sistēmām, nāksies sešu mēnešu laikā izstrādāt detalizētu 
tehnisko projektu ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un paplaši-
nāšanai Grīvas un Jauno Stropu mikrorajonos, un tad, būvniecības darbu 
veikšanas periodā, veikt autoruzraudzību objektos. Gatava projekta esība 
(konkursa uzvarētāji šīs daļas būvniecībai varēs uzsākt darbu izpildi) palīdzēs 
paātrināt projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” 
būvniecības daļu. Augustā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija pieņems galīgo lēmumu par projektu, tad būs zināmi tā konkrēti termiņi 
un izpildes noteikumi. 
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