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26.-27.jūlijā Straupes pagastā notika LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija) vasaras sporta spēles. Jūlijs jau tradicionāli
kļuva par sportiskāko gada mēnesi, kad “Daugavpils ūdens” darbinieki tiekas ar
kolēģiem, lai draudzīgā atmosfērā, bet sīvā konkurencē noteiktu vissportiskāko
komandu, ar kuras titulu dalībnieki lepojas ne mazāk, kā ar darba panākumiem.
Šovasar LŪKA sadarbībā ar “Divi zaķi’ un “Daugavpils ūdens” (kā pagājušā gada
uzvarētāju) organizēja vasaras aktīvo kopā sanākšanas un svinēšanas festivālu
“Visi ūdeņi plūst uz…”, kura uzdevumi bija pakārtoti pasākuma tematikai - par un
ap ūdeņiem - upēm, vardēm, zivīm, ūdens spaiņiem u.c. (pat pasākuma norises
vietas nosaukums Burtakas – arī nes ūdens tilpnes AKA vārdu).
Par paša sportiskākā kolektīva titulu šoreiz cīnījās 9 uzņēmumu darbinieki, kuriem
tika sagatavoti uzdevumi 9 komandās un 5 individuālās disciplīnās. Sacensību
veidi tika izvelēti tā, lai sevi varētu pierādīt katrs, kuram piemīt cīņas azarts,
neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības formas. Piemēram, tādos
uzdevumos, kā kuģu locīšana vai Neptūna bizes pīšana uz ātrumu galvenā
prasme ir pareiza procesu organizācija un izveicība, nevis fiziskais spēks.
Savukārt, erudīcija, labā atmiņa un ātrā reakcija ļauj dalībniekiem tikt galā ar
tādiem uzdevumiem, kā Latvijas pilsētu ģērboņu, izplatītāko zivju vai mūzikas
izpildītāju atpazīšana. Šeit mēs lepojamies ar mūsu komandas iegūto balvu
heraldikas konkursā un K. Miglānes panākumiem ŪDENS ĀBECES aizpildīšanā
(jānorāda ūdens tilpnes uz katru latviešu alfabēta burtu). Ļoti interesants bija
konkurss ūdens tilpuma noteikšanai - 5 dažāda lieluma un formas traukos
jānosaka precīzs piepildītā ūdens daudzums. Pēc scenārija arī profesionālais
konkurss (kurā uzvarēja “Daugavpils ūdens” komanda) arī tika saistīts ar ūdeni –
četriem dalībniekiem ātrākajā laikā bija jānodrošina slāpstošos klientus ar glāzi
ūdens. Darba sarežģītība bija saistīta ar to, ka ūdens bija jānolej no pudeles bez
roku palīdzības, izmantojot pudelei pastiprinātos 8 virves gabalus.

Sakarā ar stipro karstumu, kuru var uzskatīt par vēl viena sporta pretinieku,
.
tradicionālie sporta veidi – futbols un volejbols,
nebija no vieglajiem un to dalībnieki
piekrita pasākuma koncepcijai par īpašu ūdens vērtību. Tieši šie turnīri saņēma
visvairāk skaitītāju un līdzjutēju atbalsta. Ļoti ilgstošas un saspringtas bija volejbola
sacensības un īpašs lepnums, ka tieši šīs cīņas uzvarētāji ir “Daugavpils ūdens”
komanda, kura ieguva starp LŪKA 2018 dalībniekiem visvērtīgāko balvu. Ne mazāk
augsts bija novērtēts mūsu komandas radošs priekšnesums – krāsains un jautrs
iestatījums grupas “Labvēlīgais tips” dziesmai “Mīļumiņ, nāc padzert ūdentiņ..”. Pēdējā
laikā tieši šī kolēģu ikgadējās tikšanas programmas sastāvdaļa izraisa īpašu interesi, jo
līdz pēdējam brīdim katras komandas scenārijs tiek turēts visstingrākajā slepenībā, lai
pārsteigtu un iepriecinātu visus klātesošos.
Noslēguma apbalvošanas ceremonijā ar kausiem, diplomiem, skaļiem aplausiem un,
dažreiz ar darbam noderīgām balvām, tika atzīmēti visveiksmīgākie dalībnieki katrā
individuālā un komandas disciplīnā (piemēram, “Daugavpils ūdens” par uzvaru
profesionālajā konkursā saņēma jaunās konstrukcijas pazemes ūdensvada aizbīdni).
Kopvērtējumā par pašu sportiskāko kolektīvu tika atzīta firmas “Evopipes” komanda,
sudrabs – Cēšu uzņēmumam “Vinda” un bronza – “Talsu ūdens”. “Daugavpils ūdens”
komanda kopvērtējumā ieguva ceturto vietu (ūdensapgādes uzņēmumu starpā mēs
bijām trešie). Bet tas nemaz neapbēdināja dalībniekus, kuri saņēma enerģijas lādiņu
veselam gadam. Profesionālās foto no LŪKA festivāla līdz augusta beigām ir pieejamās
pēc hiperatsaucēm https://failiem.lv/u/4m6cw5yu un https://failiem.lv/u/nvec3dcb
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