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2017.gada 28.jūlijā Ķeguma novadā notika Latvijas ūdensapgādes un
kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) dalībnieku tradicionālā vasaras
spartakiāde. Šogad kolēģu sporta tikšanās tika iecerēta kā festivāls “LABA LŪKA
2017”, kurā jau piecpadsmito reizi piedalījās arī SIA “Daugavpils ūdens” komanda.
Festivāla koncepts ietvēra dalījumu vairākās aktivitāšu zonās atbilstoši mūzikas
žanriem (džezs, kormūzika, opera un popmūzika), kurās organizatori sagatavoja pietiekami sarežģītus un negaidītus pārbaudījumus individuālās, grupu/pāra/komandas
vai radošās sacensībās. Piedāvātajā programmā pavisam bija iekļautas 7 komandu
spēles (profesionālās stafetes, volejbols, teniss, kērlings, veiklības un jautras stafetes),
4 individuālās disciplīnas (krokets, minigolfs, atsvari, precizitātes konkurss), kapteiņu
konkurss, kā arī komandām bija jāsagatavo mājas darbs - priekšnesums, kas atbilst
kādam no mūzikas žanriem (mums bija popmūzikas zona). Daugavpils komanda bija
ļoti saliedēta un jau no paša sākuma paziņoja par savu nodomu konkurēt par balvām.
Pirmais pieteikums Daugavpils komandas godpilnai uzvarai bija pirmās vietas starp
kolēģiem ļoti prestižos profesionālajos konkursos (mūsu darbinieki visīsākajā laikā
salika sarežģītu figūru no dažāda veida caurulēm, samontēja tīklu, ar aizvērtām acīm
piepildīja spaini un organizēja sūkņu darbību, lai nodrošinātu ūdens padevi). Pārējās
disciplīnās arī veicās labi - mūsu sportisti ar vieglumu rullēja uz dēļiem pa caurulēm,
bija pirmie, kuri pareizi atšifrēja frāzi “frekvenču pārveidotājs” sacensībās “klusie
telefoni”, ar fantastisku rezultātu (21:3) vinnēja finālspēlē par volejbola kausu un pat
sacerēja dzejoļus. Ar skaļiem aplausiem tika atzīmēti arī mūsu kapteiņa izrāde (viņam
bija jāatskaņo melodija ar ūdeni piepildītām glāzēm) un humoristiskais muzikālais
priekšnesums uz R.Paula / G.Rača dziesmu “Anniņa vanniņā”. Pateicoties visas
komandas pūlēm, kad noslēguma pasākumā pienāca laiks saņemt balvas par
atsevišķiem sporta veidiem un labākajiem rezultātiem, sacensību organizatoriem
nācās ne vienu reizi vien izsaukt tieši mūsu komandas pārstāvjus. Pavisam
“Daugavpils ūdens” komanda ieguva 6 balvas sporta disciplīnās un 2 balvas muzikālajā un radošajā konkursos.
Rezultātā - “Daugavpils ūdens” komanda kopvērtējumā ieguva 1.vietu un LŪKA
2017 čempiona titulu (pēdējo reizi tik augsto rezultātu mūsu komanda sasniedza
2007.gadā). Arī pārejošās LŪKA balvas – stilizēts ūdensvada lūkas vāks un vadītāju
kauss paliks pie mums līdz nākamajam gadam, kad par to saņemšanu atkal būs jācīnās ar kolēģiem. Saspringtā cīņā par 2.vietu uzvarēja “Jelgavas ūdens” un “Evopipes”
komanda šoreiz nopelnīja balvu par 3.vietu. Krāsaina fotoreportāža no pasākuma, kas
vērsts uz ūdenssaimniecības nozares uzņēmumu komunikācijas un sadarbības
uzlabošanu, ir pieejama gan mūsu, gan LŪKA mājas lapā (www.lwwwwa.lv).
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Ar 2017.gada 1.jūliju stājās spēkā LR MK noteikumi Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu". Tie nosaka vienotas prasības, kas būs jāievēro
gan esošo, gan jauno decentralizēto kanalizācijas sistēmu (lokālās attīrīšanas iekārtas, septiķu vai krājtvertņu) īpašniekiem,
kuru nekustamajam īpašumam pilsētu un ciematu teritorijā nav pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Noteikumi
izstrādāti, lai sakārtotu šādu sistēmu reģistrāciju un veicinātu tās uzkrāto atkritumu regulāru izvešanu uz attīrīšanas iekārtām, lai nekaitētu nedz videi, nedz arī cilvēku veselībai. Šis jautājums ir aktuāls arī Daugavpils pilsētai, kur pie centralizētiem
kanalizācijas tīkliem pieslēgto iedzivotāju skaits notekūdeņu aglomerācijā ir 82,72%. Pārējiem mājīpasņiekiem jāizvēlas –
vai uzstādīt individuālās attīrīšanas iekārtas, vai izbūvēt hermētiskos notekūdeņu uzkrāšanas rezervuārus un nodrošināt to
regulāru izvešanu, vai pieslēgties pilsētas centralizētiem kanalizācijas tīkliem (pateicoties realizētiem tīklu attīstības
projektiem un pašvaldības pieslēgumu līdzfinansējuma programmai daudziem parādījās šāda iespēja, un lielākajā gadījumu
skaitā tas būs ekonomiski izdevīgs risinājums). Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) skaidrojumi
par jauno noteikumu piemērošanas kārtību un ieviešanas tērmiņiem - LŪKA un “Daugavpils ūdens” lapās Facebook tīklā.

MŪSU REZULTĀTI
Rādītāji

Mērvien.

Janvāris - jūlijs
2016.gads

2017.gads

%

Dzeramā ūdens realizācija

tūkst.m3

2066,9

2019,7

97,7

Notekūdeņu caurlaišana un attīrīšana

tūkst.m3

2195,0

2219,0

101,1

www.daugavpils.udens.lv

