
APSTIPRINĀTS 
ar biedrības „Latvijas Ūdensapgādes un  

kanalizācijas uzņēmumu asociācija” valdes  

2019.gada 12.februāra sēdes  

lēmumu (protokols Nr. 18-1/2019, 8.2.punkts) 

 

/Uzņēmuma veidlapa ar rekvizītiem/ 

 

Biedrības  „Latvijas Ūdensapgādes un  

kanalizācijas uzņēmumu asociācija” valdei 

Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046 

 

 

Iesniegums par uzņemšanu biedrībā 

 

Pamatinformācija par uzņēmumu: 

Nosaukums  

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese (ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

 

Reģ. Nr.  

PVN reģ. Nr.  

Bankas rekvizīti  

Interneta mājas lapas adrese  

Uzņēmuma sociālo tīklu adreses  

Informācija par uzņēmuma darbību: 

Īss uzņēmuma darbības apraksts  

Darbinieku skaits  

Pēdējā noslēgtā gada apgrozījums, 

EUR 

 

Informācija par kontaktpersonu sadarbībai ar biedrību: 

Vārds uzvārds  

Amats  

Mob. tālrunis  

E-pasta adrese  

  

E-pasta adrese rēķinu elektroniskai 

saņemšanai 

 

 
Lūdzu uzņemt manis pārstāvēto organizāciju biedrībā „Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas 

uzņēmumu asociācija” (turpmāk - LŪKA) kā biedru1/asociēto biedru2 (norāda atbilstošo). 

 
1 Saskaņā ar Statūtu 4.1.p. - Par Biedrības biedru var kļūt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji. 
2 Saskaņā ar Statūtu 4.2.p. – Par Biedrības asociēto biedru var kļūt fiziskas un juridiskas personas, kas nodarbojas ar 

ūdenssaimniecības būvju projektēšanu, būvniecību, būvuzraudzību, speciālistu sagatavošanu, ūdensapgādes un kanalizācijas 

būvniecības materiālu ražošanu, tirdzniecību un atbalsta šos statūtus. 



2 

 

Atbalstu LŪKA darbību, esmu iepazinies ar LŪKA statūtiem un piekrītu tos ievērot. 

Apņemos maksāt biedru kopsapulces noteikto iestāšanās naudu3 un biedru naudu4. 

Saskaņā ar Statūtu 4.4.punktu, iesniegumam pievienoju pašvaldības lēmumu par dalību LŪKA / Manis 

pārstāvētajai organizācijai nav nepieciešams pašvaldības lēmums dalībai LŪKA (norāda atbilstošo 

statusu). 

 

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtie dati ir sniegti brīvprātīgi, un piekrītu sniegto datu apstrādei un 

uzglabāšanai LŪKA Biedru reģistrā. Apliecinu, ka esmu informēts/informēta, un piekrītu, ka LŪKA 

veiks manu un norādītās kontaktpersonas personas datu apstrādi5, ar mēķi informēt mani par LŪKA 

aktualitātēm (t. sk., sūtot paziņojumus uz e-pasta vai korespondences adresi, vai mobilo tālruni), kā arī 

aktuālas kontaktinformācijas datu uzturēšanai un izplatīšanai biedrības ietvaros, un citu LŪKA Statūtos 

noteikto darbību veikšanai. 

 

 

Apliecinu, ka esmu pilnvarots/-a parakstīt iesniegumu organizācijas uzņemšanai LŪKA biedra statusā,  

pārstāvēt organizācijas intereses LŪKA, kā arī visu augstāk minēto ziņu patiesumu. 
 

Vārds, Uzvārds  

Amats    

Paraksts 

 

 

Datums  

 

 

 
3 Saskaņā ar Statūtu 4.5.p. – vienreizēja iestāšanās nauda ir 71 EUR apmērā. 
4 Saskaņā ar biedru kopsapulces 2017.gada 8.decembra lēmumu (protokols Nr.2/2017, 3.punkts) periodam 01.01.2018.-

31.12.2020. noteikti šādas biedru naudas ikmēneša apmēri: 

- Biedriem: EUR (0.19% no 2016.gada neto apgrozījuma ūdenssaimniecībā)/12; minimālā mēneša likme EUR 80  

- Asociētajiem biedriem: EUR 200 
5 Datu apstrādes tiesiskais pamats: 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016/679 Par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula)  

 


