
   No šā gada 19. maija līdz 1. jūnijam A/S „Madonas ūdens” darbinieki Guntis Šahno, 
Ausma Dombrovska, Inga Uberte un Kaspars Bremšmits Eiropas Savienības 
mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekta 
„Uzņēmuma darbinieku apmācība darba procesa optimizācijā ieviešot jaunas 
tehnoloģijas un datu apstrādi” ietvaros atradās pieredzes apmaiņā /praksē „SENSUS 
Slovensko” rūpnīcā Slovākijā.
   Šis uzņēmums tika izvēlēts tādēļ, ka Madonas pilsētā uzstādītie ūdens skaitītāji ir 
SENSUS ražojuma. Arī Madonas novada pagastos, kuru ūdenssaimniecības tiks 
pievienotas A/S „Madonas ūdens”, tiks uzstādīti šādi ūdens mērītāji un tādēļ tika 
nolemts padziļināt sadarbību ar šo ražotāju un doties pieredzes apmaiņas/prakses 
braucienā uz Slovākiju. „SENSUS Slovensko” arī bija ieinteresēti šai sadarbībai un 
piekrita uzņemt un apmācīt mūsu darbiniekus.
   No „SENSUS Slovensko” puses ar mums strādāja Jaroslavs Dusala. Šīs divas 
nedēļas viņš mūs apmācīja, organizēja vizītes citos Slovākijas uzņēmumos, kā arī 
palīdzēja organizēt kultūrvēsturisko Slovākijas objektu apmeklējumu. Jāpiezīmē, ka šī 
projekta ietvaros ietilpst arī iepazīšanās ar Slovākiju, tās kulturvēturiskajiem 
objektiem, sadzīvi.
   Programma paredzēja daudzu uzņēmumu apmeklējumu, tādēļ, lai apmeklētu pēc 
iespējas vairāk kultūrvēsturisko objektu, tika nolemts braukt uz Slovākiju ar 
mikroautobusu.
   No Madonas izbraucām 18. maijā agri no rīta. Braucām visu dienu un nakšņojām 
Polijā. Nākamajā dienā ieradāmies pilsētā Nove mesto nad Vahom, kur atradās mūsu 
viesnīca. Viesnīca ir rekonstruēta dzīvojamā privātmāja, un numuri ir kā nelieli 
dzīvokļi. Katrā numurā ir virtuve/viesistaba, tualete/duša un guļamistaba. Mājas 
rekonstrukcija veikta pirms diviem gadiem. Katrā numurā ir satelītu televīzija un, 
protams, arī internets. Pēcpusdienā pie mums ieradās Jaroslavs Dusala. Izrunājām ar 
viņu mūsu divu nedēļu programmu un izstaigājām Nove mesto nad Vahom vecpilsētu.

 



 



Viesnīca PARK





Nove Mesto nad Vahom







   20.maijā no rīta devāmies uz Stara Tura pilsētu, kur atrodas „SENSUS Slovensko” 
birojs un ražotne. Jaroslavs mūs iepazīstināja ar „SENSUS Slovensko” direktoru, 
iepazināmies ar biroja darbību un apmeklējām ražotni, kas bija apmeklējuma 
interesantākā daļa. Pēcpusdienā apmeklējām Trenčinas un Bechovas pilis.
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   21.maijā nodarbībās uzzinājām un izpētījām ūdens skaitītāju uzbūvi un to 
sastāvdaļas. Tika prezentēts un apguvām jaunās paaudzes ūdens mērītājus ”IPerl”. 
Rūpnīcā iepazināmies ar jauno ūdens mērītāju nolasīto datu apstrādes programmu 
„Sensus READ”. Lai arī šo programmu jau lietojam, bija ļoti daudz jautājumu 
„SENSUS Slovensko” speciālistiem. Pēcpusdienā apmeklējām Trencianske Teplice 
pilsētas termālos baseinus.



Trencianske Teplice

   22. maija nodarbībās turpinājām apgūt „Sensus READ” programmu. Uzzinājām par 
ūdens mērītāju meterioloģiskās pārbaudes pamatprincipiem, kā arī iepazināmies ar 
rūpnīcas meterioloģiskās pārbaudes stendu ražotni, kas ir viena no lielākajām Eiropā. 
Pēcpusdienā apmeklējām Bojnices pili un zooloģisko dārzu.





   23. maijā apmeklējām Oravskas pili un pēc tam ciemojāmies pilsētas Liptovsky 
Mikulaš ūdenssaimniecības uzņēmumā. Pēcpusdienā apmeklējām vienu no Eiropas 
lielākajiem akvaparkiem TATRALANDIA, kurš atrodas tajā paša pilsētā netālu no 
ūdenssaimniecības uzņēmuma.







   24. un 25.maijs bija brīvdienas un, protams, arī šajās dienās nolēmām apceļot 
Slovākiju. Apmeklējām Trnavas un Pieštany pilsētas. Apskatījām vecpilsētas. Vēl 
bijām  Jaskina driny pazemes alās. Pazemes alās pēc gida uzaicinājuma, lai pārbaudītu 
akustiku, nodziedājām latviešu tautas dziesmu „Pūt vējiņi”.
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Pieštany vecpilsēta



Jaskine dryna







   26. maijā pēc mūsu lūguma apmeklējām uzņēmumu „Hydrotech”, kurš veica 
Madonas NAI rekonstrukciju. Iepazināmies ar uzņēmuma biroju, laboratoriju un 
ražotni.
 



   27. maijā apmeklējām Wolksvagen automašīnu ražotnes NAI. Atpakaļceļā no WV 
NAI izstaigājām Slovākijas galvaspilsētas Bratislavas vecpilsētu.



Wolksvagen NAI





Bratislava





   28. maijā apmeklējām Senkvices un Velky Biel pilsētu notekūdeņu attīrīšanas 
ietaises.







    29. maijā ciemojāmies Trenčinas pilsētas ūdenssaimniecībā, kā arī apmeklējām 
SENSUS ūdens skaitītāju metroloģiskās verifikācijas laboratoriju. Dienas beigās 
apmeklējām Čachtices pilsdrupas.









Čachtices pilsdrupas



   30. maijā „SENSUS Slovensko” rūpnīcā tikāmies ar Jaroslavu Dusalu un citiem 
rūpnīcas darbiniekiem un pārrunājām divās nedēļās Slovākijā iegūtās zināšanas un 
gūtos iespaidus. Apmeklējām arī netālu esošo brīvdabas miniatūras piļu muzeju. 
Dienas otrajā pusē izbaudījām arī pastaigu kalnos un devāmies pārgājienā pa tūristu 
taku Slatinsky kras-Stražovske vrchy.
   31. maijā kopā ar Jaroslavu devāmies uz Senecas akvaparku, Voderady iepirkšanās 
centru un vakarā Nove mesto nad Vahom īru krogā baudījām atvadu vakariņas.
   1. jūnijā izrakstījāmies no viesnīcas un devāmies mājup. Pa ceļam iegriezāmies 
Trenčinā un izstaigājām vecpilsētu.


