
     

 

   
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JŪLIJS 2013 

MĒNEŠA NOTIKUMS Jūlijs kĜuva par sportiskāko gada mēnesi: SIA “Daugavpils ūdens” 
darbinieki  piedalījās 2 sporta sacensībās – pašvaldības uzĦēmumu vasaras 
spartakiādē un LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzĦēmumu 
asociācija) sporta spēlēs. Abi pasākumi jau kĜuvuši par tradīciju un norit kā 
draudzīgā atmosfērā, tā arī sīvā konkurencē, ar kuru rezultātiem visi dalībnieki 
lepojās  ne mazāk kā ar darba panākumiem. 

� 19-20.jūlijā atpūtas bāzē “Vīrogna” par paša sportiskākā kolektīva 
nosaukuma titulu cīnījās 10 municipālo uzĦēmumu darbinieki. Sacensību 
cīĦu veidi šogad tika pielāgoti tā, lai sevi varētu pierādīt katrs, kuram piemīt cīĦas 
spars un azarts, neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības formas. Par 
galvenajiem sporta aprīkojumiem kĜuva bumbas: tās tika atlasītas pēc krāsām uz 
ātrumu, tika mestas pār augstu sienu uz precizitāti, cauri riĦėiem, kas uzkārti 
kokos vajadzēja izmest tās cauri, sistas vārtos, bet volejbols tika spēlēts ar 
pludmales dvieĜu palīdzību. Šī eksotiskā volejbola paveidā mūsu komanda, kura 
uzvarēja “nervu cīĦā” pirmajā spēlē (pārvarot  pretinieku, kuru no uzvaras šėīra 
tikai viens punkts, bet mūsu komandu – septiĦi) izdevās ieĦemt otro vietu. 
Sudrabs tika izcīnīts arī jautrajā stafetē – mūsu četrinieks pārliecinoši tika galā ar 
to pašu, dažādu izmēru bumbu figūru vadību. Nepazudām arī nepazīstamā mežā 
un orientieri – visi kontrolpunkti tika atrasti un nofotografēti. 
     Bez komandu veida sporta sacensībām notika arī individuālas sacensības – un 
tajās SIA “Daugavpils ūdens” komandas pārstāvji divas reizes kāpa uz goda 
pjedestāla, tikai šoreiz uz augstākiem pakāpieniem. Visātrāk par visiem kāpšanu 
uz sienas – klints izpildīja mūsu K.Tīts, bet kapteiĦu trīscīĦā A.VasiĜjevs bija 
labākais starp vīriešiem, precīzi līdz sekundes desmitdaĜām atskaitot laiku un par 
nieka 0,2 mm kĜūdījās, nozāăējot “uz aci” vajadzīgā izmēra dēlīti. 
    Pēc divu dienu sacensību rezultātiem par pašu sportiskāko kolektīvu tika atzīts 
Autobusu parks, sudrabs – Tramvaju uzĦēmumam, bronza – Sociālo lietu pārval-
dei. SIA “Daugavpils ūdens” komanda šoreiz bija ceturtie, bet “koka” medaĜas 
nemaz neapbēdināja dalībniekus, kuri saĦēma enerăijas lādiĦu uz veselu gadu. 
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� Bet 25-27. jūlijā bāzē “MiėeĜbāka”, netālu no Ventspils, noritēja ikgadējās 
LŪKA dalībnieku – kolēău sacensības. Šogad 20 komandas no visiem Latvijas 
nostūriem bija gatavas mēroties spēkiem ne tikai profesionālā, bet arī sportiskā 
meistarībā. Šādu iespēju piedāvāja organizatori, rīkojot eksāmenu profesionālās 
skolas absolventiem (tāds bija sporta spēĜu vadmotīvs). Skolotāji – tiesneši bija Ĝoti 
stingri un piespieda skolēniem atrādīt visas saĦemtās iemaĦas – skriet caurulē un 
uz caurules, startēt vasarā uz slēpēm, sapīt bizi no 6 metrīgiem  audekliem, staigāt 
pa virvi, purvu un ar aizsietām acīm, pārvietot bumbu ar izpletĦa palīdzību, bet ar 
virvju palīdzību – milzīgu burtu A no stabiem. Pārbaudītas tika arī profesionālās 
iemaĦas – vadītājiem vajadzēja noturēt virs ūdens uzĦēmumu (plosts no 
caurulēm), bet darbiniekiem vajadzēja iejus-ties projektētāju lomā un uzbūvēt 
īslaicīgu, bet darbojošos ūdensvadu jūras krastā. 
      Tradicionālie sporta veidi nebija no vieglajiem – futbola piespēles dziĜajās 
smiltīs raidīja bumbas garām konusiem, kas bija uzstādīti vārtos, bet spēcīgais 
jūras vējš traucēja volejbolistiem raidīt bumbu pretinieka laukumā. Pēdējā 
disciplīnā mūsu komanda, kura noticēja saviem spēkiem pilsētas startos, kĜuva par 
sudraba ieguvējiem jau republikas līmenī. Bez tam, pie mums strādā pats 
spēcīgākais vīrietis LŪKA – V.Karps kĜuva  par čempionu spēka sacensību sportā. 
Pateicoties kopējiem spēkiem, šogad mūsu komanda ieĦēma 8 vietu, bet uzvaru 
svinēja kolēăi no SIA “Rīgas ūdens” (aiz viĦiem Valmiera un Ventspils). 
 


