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 Augusta sākumā atpūtas bāzē “Virogna” Višķos jau tradicionāli 
sapulcējās aktīvās atpūtas piekritēji, lai piedalītos Daugavpils pilsētas 
pašvaldības uzņēmumu vasaras spartakiādē.  Šogad dalībai pieteicās 11 sporta 
kolektīvi, kuru vidū bija arī “Daugavpils ūdens” komanda. Neskatoties uz ārkārtīgi 
karstu laiku, divu dienu laikā sportisti ar azartu aizstāvēja savu uzņēmumu godu, 
piedaloties balvu izcīņā 10 disciplīnās, katra no tām varēja kļūt par izšķirošo, veicot 
galīgo vērtējumu. Par šī gada spartakiādes neapšaubāmu plusu kļuva interesanta 
programma, sastādot kuru organizētāji samazināja sacensību skaitu klasiskos 
sporta veidos par labu masveidībai un oriģinalitātei. Uzreiz pēc svinīgās atklāšanas 
notika pirmie starti, kuru pats nosaukums bija intriģējošs: “jautrā stafete” un 
“pārsteigums”. Abos gadījumos uzvarai bija nepieciešams kopīgs komandas darbs 
(visādi lodīšu, bumbu, cilvēku pārvietošanas veidi un tvertņu piepildīšana ar ūdeni 
bez roku palīdzības). Sākums mūsu komandai bija veiksmīgs – jau pirmajā vakarā 
mūsu komanda saņēma diplomu par 3.vietu jautrajā stafetē. Otrā diena bija 
notikumiem bagāta – dalībnieki un līdzjutēji knapi paspēja sekot tiesnešu 
paziņojumiem, basketbola un futbola bumbas sporta laukumos nomainīja 
badmintona raketes, šautriņi, pistoles, pat olas un baļķi. Tas nekļuva par šķērsli 
mūsu komandas pārstāvjiem, kuri soli pa solim saņēma nepieciešamos punktus. 
Par īpaši veiksmīgu kļuva debija pāru badmintonā un divās ātruma stafetēs – šajās 
disciplīnās mēs bijām otrie. Vēl 3 sacensību dalībniekiem pietrūka pavisam 
nedaudz, lai saņemtu godalgu (ceturtā vieta vadītāju trīscīņā, baļķa mešanā un 
mini-futbolā). Šajā sarakstā atsevišķi ir jāmin futbola turnīra, kurš notika 30°C 
karstumā, dalībnieki. Cīņā par trešo vietu tikai pēdējās sekundēs zaudētie vārti 
palīdzēja mūsu sāncenšiem (stiprai pašvaldības policijas komandai) uzvarēt. 
Kopvērtējuma rezultāti atspoguļo nopietno attieksmi cīņā par katru sekundi un 
centimetru, tikai viens punkts izšķīra pozīciju uz pjedestāla katrai no 3 komandām. 
Jo vairāk godājams ir tas, ka to vidū ir “Daugavpils ūdens” komanda, kura saņēma 
skaisto sudraba kausu, pārspējot par vienu punktu pašvaldības policijas komandu 
un tik pat daudz zaudējot šī gada čempionam – Autobusu parka komandai.         

  

 

www.daugavpils.udens.lv 

 Tai pat laikā, 2015.gada augustā ekspluatācijā pieņemti kārtējie 
kanalizācijas sistēmas objekti, kuru rekonstrukcija       notika līgumu “Spiediena 
kanalizācijas rekonstrukcija” (uzņēmējs – CBF SIA “Binders” izpildīja 4,8 km 
spiediena kanalizācijas rekonstrukcijas darbus Stropu ezera rajonā) un SIA 
“RBSSKALS būvvadība” speciālisti, kā līguma “Maģistrālo kanalizācijas kolektoru 
rekonstrukcija” uzņēmējs, pabeidza 2,2 km galveno kanalizācijas kolektoru 
nomaiņas darbus un notekūdeņu uzkrājējrezervuāra izbūvi pilsētas Centrā. 
Grafiku ievēro arī 2 pagaidām nepabeigto līgumu izpildītāji – SIA “VELVE” 
speciālisti augustā veica hidrauliskās pārbaudes un gatavojas jauno diķeru 
pieslēgšanai zem Daugavas un Laucesas upēm, bet “Daugavpils 
būvmehanizācija” būvnieki pabeidza 4,4 km ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
izbūvi Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielās, un gatavo dokumentāciju objektu 
nodošanai ekspluatācijā. Tādējādi, var droši teikt, ka visi projektā paredzētie 
darbi tiks savlaicīgi pabeigti – līdz 2015.gada 30.decembrim.      

 

 Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, 3.kārta” izpildes gaitā,  
2015.gada augusts iezīmējās ar dažiem svarīgiem notikumiem. 

 2015.gada 13.augustā tika parakstīts pēdējais būvniecības līgums Eiropas Kohēzijas fonda projekta ietvaros. 
Atbilstoši līguma nosacījumiem, uzņēmējam (SIA “LEVEN”) 60 kalendāro dienu laikā nepieciešams izbūvēt         
ap    0,2 km ūdensvada un ap 0,8 km kanalizācijas tīklu Daugavpils pilsētas 3 rajonos – Jaunbūve, Ruģeļi un 
Grīva. Darbi tiks veikti atbilstoši SIA “C projekti” speciālistu izstrādātam projektam. Apstiprinātā līgumsumma    
(bez PVN) - 134 364,45 EUR. 
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