
     

 
   

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUGUSTS  2012 

MĒNEŠA NOTIKUMS 

www.daugavpils.udens.lv 

� 24. un 25.augustā notika vasaras spartakiāde starp Daugavpils pilsētas 
paš-valdības uzĦēmumiem un organizācijām. Sacensības, kurās piedalījās 11 
komandu pārstāvji, tajā skaitā arī SIA “Daugavpils ūdens”, notika Višėu pagasta 
“Vīrognas” bāzes teritorijā. Skaista daba, lieliski laika apstākĜi un organizatoru 
pūles veicināja to, lai visi justos kā vienots kolektīvs, kura dalībnieki jautras 
atmosfēras radīšanai, uzstājās zem pirātu karoga. TādēĜ cīĦā par uzvaru 
komandas ar  īpašu degsmi gāja uz pretinieku rezultātu "abordāžu", sīvi cīnījās 
par katru punktu un katru sekundi. 
   Spēcīgākās komandas noteikšanai bija nepieciešamas divas dienas, kuru laikā 
dalībnieki parādīja savas labākās īpašības un prasmes 10 sacensību disciplīnās. 
Bet, lai sevi varētu pierādīt ne tikai tādu klasisku sporta veidu kā volejbols un 
futbols spēlētāji, tika organizēta vesela virkne sacensību dalībniekiem bez 
profesionālas pieredzes sportā, bet ar azartisku sportisku raksturu. Spēles sākās 
ar pirmās dienas komandu sacensību – “pilsētiĦas iekarošana” (uzbrukt un 
aizsargāties vajadzēja ar 4 volejbola bumbām) un jautrā stafete. Un ja pirmajā 
disciplīnā mums ne īpaši veicās, tad jautrajos skrējienos ar bumbām, neskatoties 
uz kājās uzautajām pleznām un jau iestājušos mijkrēsli, mūsu dalībnieki kopējā 
krājkasītē  nopelnīja pirmo “bronzu”. Nākošajā dienā viĦu veiksmi atkārtoja 
kolektīvo lēcienu dalībnieces ar iespaidīga izmēra lecamauklu, mācēdamas 
2 minūšu laikā nekĜūdīgi atkārtot šo vingrojumu 56 reizes. Un, protams, par 
pašiem veiksmīgākajiem sasniegumiem  kĜuva mūsu “zelta” uzvaras: komanda 
airēšanā ar smailēm - divnieku (L.Bakasejeva un K.Tīts) un individuālajā šautriĦu 
mešanā (E.Stepanko). 
       Ne mazāk aizraujoši bija arī citi uzdevumi: vadītāji sacentās  rīkojumu 
projektu mešanā grozā un portfeĜa mešanā, pirmo reizi rokās paĦēmuši golfa nūju, 
spēlētāji sita bumbiĦu visur, tikai ne bedrītē, bet iejusties sumo cīkstoĦa lomā 
palīdzēja milzīga tomāta kostīms, kurā vajadzēja ne tikai mācēt nostāvēt, bet arī 
cīnīties ar pretinieku. Pēc visu sacensību rezultātiem, mūsu komanda ierindojās 
tieši vidū – 6 vieta. Bet uzvaru tradicionāli svinēja Izglītības pārvaldes komanda, 
sudrabs – Autobusu parkam un bronzas ieguvēji – Pašvaldības policija. Notikumu 
fotoreportāža – uzĦēmuma mājas lapā (www.daugavpils.udens.lv) .  
 

� Augustā apritēja gads kopš projekta "Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpilī, III.kārta" realizācijas sākuma. Oficiālu statusu projekts ieguva 
2011.gada 19.augusta, kad tika parakstīts trīspušu līgums starp LR Vides 
aizsardzības un reăionālās attīstības ministriju, Daugavpils pašvaldību un SIA 
"Daugavpils ūdens". Līgums paredz, ka izpildīt 3.kārtā ieplānotos pasākumus un 
apgūt to realizācijai paredzētos 15 054 678 Ls (no tiem 10 331 508 Ls - Eiropas 
Kohēzijas fonda līdzekĜi) nepieciešams līdz 2015.gada 1.jūnijam. Projekts paredz 
90 km tīklu izbūvi un rekonstrukciju 7 pilsētas mikrorajonos, kurus ieplānots izpildīt 
6 būvlīgumu ietvaros. Pirmais projekta darbības gads tika veltīts būvniecības 
konkursu sagatavošanai un rīkošanai. Šobrīd, pēc jau notikušo konkursu 
rezultātiem noslēgti 2 būvlīgumi (uzĦēmēji - CBF SIA "Binders" un SIA "YIT 
Celtniecība" gatavo tehniskos projektus, uz kuru pamata tiks veikti būvdarbi) un 
projekta inženiertehniskās uzraudzības līgums (SIA "LaKalme"). No pārējiem 4 
konkursiem viens jau pabeigts un noskaidrots uzvarētājs - "RBSSKALS 
Būvvadība", viens atrodas piedāvājumu iesniegšanas stadijā un 2 konkursi pēc 
specifikāciju piestrādes tiks izsludināti atkārtoti. Ieplānots, ka līdz nākošas 
būvsezonas sākumam visi konkursi tiks pabeigti, līgumi parakstīti un to izpildītāji 
uzsāks darbu objektos.  
 

PROJEKTA JAUNUMI 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


