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BIEDRĪBA „LATVIJAS ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA”  
vienotais reģ.Nr. 40008071092 

 
 

KOPSAPULCES PROTOKOLS NR.1/2021 
 
2021.gada 18.martā plkst.10:00          
Norise: attālināti, izmantojot tiešsaistes rīku ZOOM 
 
Ø Kopsapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2021.gada 25.februārī ar 

elektroniskā pasta starpniecību. 
Ø Kopsapulci pēc valdes priekšsēdētāja Edgara Daugeļa mutiska rīkojuma vada: izpilddirektors 

Sandis Dejus. 
Ø Kopsapulces gaitu pēc valdes priekšsēdētāja Edgara Daugeļa mutiska rīkojuma protokolē: 

projektu vadītāja Dana Grīntāle. 
Kopsapulcē piedalās: 
BIEDRI 
1. Gudruna Vectirāne - Aizkraukles novada SIA “Aizkraukles ūdens” valdes locekle 
2. Egils Pētersons - SIA “BABĪTES SILTUMS” valdes priekšsēdētājs 
3. Varis Ādamsons - Cēsu pilsētas SIA “VINDA” valdes priekšsēdētājs 
4. Jeļena Lapinska - SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle 
5. Dainis Miezītis - SIA “DOBELES ŪDENS” valdes loceklis 
6. Uģis Plaudis - Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” pilnvarotā persona, 

Ūdenssaimniecības dienesta vadītājs 
7. Dzintars Cāzers - SIA “Jelgavas novada KU” valdes loceklis 
8. Artūrs Smagars -  SIA “Jēkabpils ūdens” valdes loceklis 
9. Andris Kļaviņš - SIA “KULDĪGAS ŪDENS” pilnvarotā persona, valdes priekšsēdētājs 
10. Andis Dejus - SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs 
11. Raimonds Šubnikovs - SIA “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” valdes 

priekšsēdētājs (balso kopā ar v.loc.) 
Guntis Stiprais - SIA “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” valdes 

loceklis (balso kopā ar v.pr.) 
12. Guntars Dambenieks - SIA “MADONAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs 
13. Vladimirs Petrovs - SIA “RĒZEKNES ŪDENS” valdes loceklis 
14. Antra Alksne - Pašvaldības SIA “Valgums-S” valdes locekle 
15. Jānis Blūms - SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” valdes priekšsēdētājs 
16. Guntars Dambenieks - SIA “SALTAVOTS” valdes loceklis 
17. Raimonda Kosmane - SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekle 
18. Aigars Vīvuliņš -  SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis 
19. Igors Kude - SIA “TALSU ŪDENS” valdes loceklis 
20. Ainārs Feldmanis- SIA “Tukuma ūdens” valdes loceklis 
21. Nauris Kalniņš -  SIA “Valmieras ūdens” pilnvarotā persona, Attīstības daļas vadītājs 
22. Edgars Daugelis - Pašvaldības SIA “ŪDEKA” valdes priekšsēdētājs 
23. Kārlis Spravņiks - Pašvaldības SIA “VANGAŽU AVOTS” valdes priekšsēdētājs 
ASOCIĒTIE BIEDRI 
24. Viktors Igošins - SIA “ALWARK” komunālās tehnikas tirdzniecības menedžeris 
25. Uldis Pūpols - SIA “Evopipes” Projektu vadītājs - ūdens, gāzes un kanalizācijas sistēmas 
26. Jānis Ambainis - SIA “INDUCONT” Projektu inženieris 
27. Ivo Tinkuns - SIA “Pipelife Latvia” pārdošanas vadītājs 
ADMINISTRĀCIJA 
28. Sandis Dejus - Izpilddirektors 
29. Dana Grīntāle - Projektu vadītāja 
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Ø Kopsapulcē no 36 biedrības biedriem piedalās 23 (pārstāvji). Saskaņā ar biedrības 06.03.2014. 
Statūtu 6.5.punktu „Biedrības biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse 
no biedriem.” - kopsapulce ir lemttiesīga. 

 
KOPSAPULCES DARBA KĀRTĪBA 

1) Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. 
2) Valdes ziņojums (pārskats par darbu 2020.gadā) un tā apstiprināšana.  
3) Revīzijas komisijas ziņojums (atzinums par biedrības 2020.gada finansiālo darbību). 
4) Gada pārskata (Bilances, Ieņēmumu un izdevumu pārskata, Ziedojumu un dāvinājumu 

pārskata, Ziņojuma) apstiprināšana. 
5) Kopsavilkuma informācija par Biedrības plānotajiem pasākumiem 2021.gadā. 
6) Dažādi jautājumi. 

 
1. 

S.Dejus atklāj kopsapulci un informē, ka ieradušies (kopsapulcei pieslēgušies) 23 biedri 
(balsstiesīgo uzņēmumu pārstāvji), tādejādi kopsapulce ir lemttiesīga. Izpilddirektors informē, ka 
kopsapulce tiks ierakstīta. 
S.Dejus iepazīstina ar valdes izstrādāto dienaskārtību un informē, ka par visiem jautājumiem 
lēmums tiks pieņemts atklātā balsojumā saskaņā ar Statūtu 6.7.punktu – „Biedru sapulces lēmums 
ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Biedrības 
likvidēšanu vai reorganizāciju, Valdes un/vai Revīzijas komisijas iecelšanu vai atlaišanu, Biedrības 
budžeta, budžeta grozījumu un gada pārskata apstiprināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk 
kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.”, kā arī informē par balsošanas tehniski 
organizatoriskajiem jautājumiem. 
S.Dejus lūdz biedrus balsot par kopsapulces darba kārtības apstiprināšanu. 
Balsojuma rezultāti: 
„PAR” – 23, „PRET” – 0, „ATTURAS” - 0 
LĒMUMS: apstiprināt kopsapulces darba kārtību. 

2. 
Valdes priekšsēdētājs E.Daugelis ziņo par biedrības valdes darbu 2020.gadā – īsumā informē par 
paveiktajiem darbiem. Valdes priekšsēdētājs atzīmē, ka lai arī iepriekšējā gadā Covid-19 
pandēmijas radīto apstākļu dēļ izpalika vairāki tradicionāli un visu iecienītie pasākumi kā Baltijas 
valstu konference, biedrības 30 gadu jubilejas svinības – vienlaikus gads ir bijis negaidīti ļoti 
darbīgs un aktīvs. Kā nozīmīgākās lietas jāizceļ LIFE GOODWATER IP uzsākšanos, kā rezultātā 
cerams Latvijā tiks sakārtoti notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas jautājumi, otrs – būtiski veicināta 
biedrības atpazīstamība: ne tikai ar jaunas mājaslapas izveidi, bet arī ar izpilddirektora aktīvo 
uzstāšanos dažādos masu medijos. Un trešais nozīmīgais punkts – izglītošanas pasākumi; gada 
ietvaros notikuši seši vērtīgi semināri, kuru iesāktās tēmas ir jāturpina. Pagājušais gads ir bijis 
aktīvs arī sadarbības īstenošanā ar dažādām institūcijām, kā arī iesaistoties nozarei aktuālu 
normatīvo aktu vai to grozījumu izstrādē, sniedzot gan viedokļus, gan atzinumus, gan piedaloties 
darba grupās. 
S.Dejus aicina klātesošos uzdot jautājumus par valdes darbu; tā kā jautājumu nav - lūdz balsot par 
valdes pārskata par darbu 2020.gadā apstiprināšanu. 

Balsojuma rezultāti: 
„PAR” – 23, „PRET” – 0, „ATTURAS” - 0 
LĒMUMS: apstiprināt valdes pārskatu par darbu 2020.gadā. 
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3. 
Revīzijas komisijas priekšsēdētājs A.Kļaviņš informē, ka Revīzijas komisija, kā to nosaka statūti, 
veica biedrības 2020.gada darbības pārbaudi un sagatavoja slēdzienu – atzinumu. Revīzijas 
komisija ir strādājusi šādā sastāvā: 

A.Kļaviņš - Revīzijas komisijas priekšsēdētājs 
A.Vīvuliņš - Revīzijas komisijas loceklis 
I.Kude - Revīzijas komisijas loceklis 

Kopumā Revīzijas komisija pievienojas valdes priekšsēdētāja minētajam, ka iepriekšējais gads ir 
bijis ražīgs un secināms, ka gan valde, gan biedrība kopumā pārskata gadā strādājusi sekmīgi. 
Revīzijas komisijas priekšsēdētājs sniedz informāciju par Revīzijas komisijas atzinuma slēdzienu: 
1) Biedrība un tās valde pārskata periodā ir strādājusi atbilstoši likumdošanai un statūtiem. 
2) 2020.gada pārskats sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem un sniedz skaidru un patiesu 

priekšstatu par Biedrības finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu. 
3) Revīzijas komisija iesaka kopsapulcei: 

3.1) Pārskatīt (ar to domājot – “iepauzēt”, nevis pārtraukt) projektos Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 
“LIFE GOODWATER IP” un Nr.1-08/86/2020 “Ū-vitamīns” biedrības plānoto aktivitāšu 
lietderību un darba organizāciju, ievērojot koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” 
radītos apstākļus un slimības izplatības ierobežošanai ieviestos epidemioloģiskās drošības 
pasākumus. 

3.2) Apstiprināt Biedrības 2020.gada pārskatu. 
3.3) Izveidojušos samazinājumu par pārskata periodu (19 413.98 EUR) novirzīt uz rezerves 

fondu. 
3.4) Apstiprināt plānoto 2020.gada ieņēmumu, izdevumu un naudas līdzekļu izpildes pārskatu. 
3.5) Īstenot biedrības darbību atbilstoši organizāciju labas pārvaldības principiem (pārskatīt 

izmaksu optimizācijas metodes, kā piemēram, vai grāmatvedības ikmēneša licences vietā 
nebūtu iegādājams gada abonements). 

4. 
S.Dejus sniedz detalizētāku informāciju par atsevišķām bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata 
un naudas izpildes pārskata pozīcijām, kā arī paskaidro, kādi faktori pamatā ir ietekmējuši pārskata 
gada rezultātu (zaudējumus – 19 414 EUR apmērā). S.Dejus aicina klātesošos uzdot jautājumus par 
gada pārskata dokumentiem; tā kā jautājumu nav - aicina kopsapulces dalībniekus ar balsojumu 
apstiprināt 2020.gada pārskatu (t.sk. – zaudējumu novirzīšanu uz rezerves fondu) un plānoto 
2020.gada ieņēmumu, izdevumu un naudas līdzekļu izpildes pārskatu. 

Balsojuma rezultāti: 
„PAR” – 23, „PRET” – 0, „ATTURAS” - 0 
LĒMUMI: 
1) apstiprināt biedrības 2020.gada pārskatu un zaudējumus 19 413.98 EUR apmērā novirzīt 

uz rezerves fondu; 
2) apstiprināt plānoto 2020.gada ieņēmumu, izdevumu un naudas līdzekļu izpildes pārskatu. 

5. 
Attiecībā uz plānotajiem pasākumiem 2021.gadā, S.Dejus piesardzīgi prognozē, ka arī šis gads 
vairāk vai mazāk paies Covid-19 ierobežojumu ēnā; taču biedrības darbība plānota aktīva: 
ü Sadarbība un iesaiste nozares politikas veidošanā  

- Regulāras sanāksmes un diskusijas par nozarei būtiskiem jautājumiem gan ar vietējām 
institūcijām, gan neformāli arī ar EurEau par aktualitātēm Eiropā; regulāra komunikācija 
notiek ar Igaunijas ūdenssaimniecības asociāciju; 

- Nākošajā nedēļā ieplānotās tikšanās: 
• 22.martā - ar Aizsardzības ministriju un citām iesaistītajām institūcijām par Ministru 

kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos 
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Nr.496 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas 
un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība””, par ko biedrība februāra 
sākumā sniedza atzinumu; 

• 23.martā - ar Ekonomikas ministriju un citām iesaistītajām institūcijām par 
Tautsaimniecības mobilizācijas plāna pilnveidošanu un Informatīvā ziņojuma “Par citiem 
tautsaimniecībai svarīgiem stratēģiskiem objektiem, kuriem būtu jānosaka atbildības 
regulējums par rezerves elektroapgādes avota uzturēšanu un darba gatavības nodrošināšanu 
krīzes situācijās” izstrādi; 

• 24.martā - ar Ekonomikas ministriju un citām iesaistītajām institūcijām par noteikumu 
projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.524 
„Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo 
daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem””, par ko 
biedrība pagājušā gada oktobrī sniedza atzinumu. 

- Aktivitātes par un ap likumdošanas ietvaru saistībā ar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu - ne 
tikai darbības, kas paredzētas un tiek īstenotas LIFE GOODWATER IP ietvaros, bet arī aktīvi 
sekojam un iesaistāmies citu saistīto normatīvo aktu un plānošanas dokumentu kustībai - tā 
piemēram, martā biedrība ar vēstuli ir sniegusi viedokli gan par Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu “Par notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu Latvijā”, gan par Finanšu ministrijas izstrādāto Eiropas Savienības 
Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna Vides pārskata projektu. 

- Kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību norit sarunas par pieslēgumu līdzfinansēšanas 
jautājumiem. 

ü Biedru kapacitātes paaugstināšanas jautājumi, ceļot to zināšanas, prasmes un izglītību 
- Tuvākajā laikā plānoti trīs semināri: 
• 30.martā sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Veselības inspekciju notiks seminārs par 

jauno Dzeramā ūdens kvalitātes direktīvu (kas stājās spēkā 31.01.) “Par Dzeramā ūdens 
kvalitātes direktīvas izmaiņām un to iespējamo ietekmi uz ūdenssaimniecībām”; 

• Aprīlī plānots atkārtots seminārs par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām; 
• Aprīlī-maijā plānots seminārs ar LSGŪTIS par būvprakses sertifikācijas jautājumiem – kā 

šajos pandēmijas apstākļos speciālistu ikdienas darbus varētu attiecināt kā būvpraksi un kā 
nodrošināt minimālo prasību izpildi būvprakses sertifikāta uzturēšanai. 

- Savstarpējā pieredzes apmaiņa: 
• Tiks turpināta iniciatīva “Ūdens stunda” – pirmās divas tikšanās riezies parādīja, ka šāda 

domu apmaiņa ir ļoti nepieciešama un ir plānots, ka drīzumā izdalīsim atsevišķas domu 
biedru jeb darba grupas jau par konkrētākām tēmām, piemēram ekonomisti vai juristi. 
“Ūdens stunda” notiek ZOOM platformā katru ceturtdienu no plkst.10-11. Nākošā tikšanās 
ir nākošceturtdien, 25.martā plkst.10. 

• Vēl ir uzsākusies laba iniciatīva, kas ir kā solis darba grupu virzienā – “ĢIS draugi”  – 
katru otro pirmdienu ZOOM platformā tiekas speciālisti, lai diskutētu par ĢIS 
jautājumiem, priekšrocībām, trūkumiem, iespējām. Nākošā tikšanās paredzēta 28.martā 
plkst.16:00. Biedri aicināti pieteikt savus speciālistus – sapulces laikā tiek pieteikti 
speciālisti no SIA “KULDĪGAS ŪDENS”, SIA  “VINDA”, SIA “Smiltenes NKUP”, SIA 
“Valmieras ūdens”; pārējie aicināti apdomāties un pieteikties pie izpilddirektora, e-pastā 
nosūtot  speciālista vārdu, uzvārdu, pārstāvošo uzņēmumu – izpilddirektors nosūtīs tad 
informāciju par konkrētu tikšanās laiku un vietu. Klātesošie diskutē, ka ĢIS nākotnē 
ieņems arvien nozīmīgāku lomu ūdenssaimniecības uzņēmumu darbībā. 

ü Projektu realizācija 
- LIFE GOODWATER IP: šogad jāīsteno lielākās aktivitātes – gan jāpabeidz dūņu 

apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde, gan jāizstrādā rokasgrāmata un jāorganizē semināri. Ar 
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šīm aktivitātēm mūsu darbošanās projektā par ~80% būs pabeigta; viss projekts ilgs līdz 
2027.gadam. Detalizētāk par projekta aktualitātēm izpilddirektors informēs sapulces gaitā. 

- Ū-vitamīns: projekta ietvaros tuvākajā laikā plānots sazināties ar Rēzeknes, Cēsu un Jūrmalas 
ūdenssaimniecības uzņēmumiem  un izglītības iestādēm par izglītojošo aktivitāšu īstenošanu. 
Cerējām, ka epidemioloģiskie piesardzības pasākumi mazināsies un nodarbības varēs īstenot 
klātienē, taču šobrīd vairs ilgāk paildzināt projekta īstenošanu nevaram, jo aktivitātēm jābūt 
pabeigtām līdz jūnija beigām. Projekta ietvaros ir izveidoti divi video, ko biedri aicināti 
pārpublicēt savās mājaslapas un sociālo tīklu kontos. 

ü Ikgadējie pasākumi, kas šogad netiks rīkoti 
- Pēc apspriedes ar Lietuvas un Igaunijas asociāciju pārstāvjiem panākta vienota izpratne par to, 

ka šajos apstākļos šogad Baltijas valstu ūdenssaimniecības asociāciju konferences norise nav 
iespējama un tā tiek atkārtoti pārcelta uz nākošo gadu ar norises vietu - Latvija. 

- Sporta spēles šogad nenotiks. 
Izpilddirektors aicina biedrus informēt par idejām aktivitātēm, pasākumiem, ko vēl būtu iespējams 
produktīvi šogad esošajos apstākļos realizēt.  
A.Kļaviņš aktualizē jautājumu par saistošajiem noteikumiem par pieslēgumu līdzfinansēšanu, 
ierosinot veidot kopēju pieredzes apmaiņu. Pieslēgumu izbūves līdzfinansēšana daudzām 
ūdenssaimniecībām ir aktualitāte ne tikai dažādu fondu finansējuma kontekstā, bet arī ikdienas 
darbībā, tiecoties uz lielāku pieslēgumu īpatsvaru – īpaši situācijā, kad līdzfinansēšana privātā 
īpašumā beidzot ir atļauta.  Klātesošo vidū noris aktīva diskusija par dažādajām pieredzēm un 
praksēm katrā pilsētā, novadā. Izpilddirektors īsumā informē par tikšanās ar Latvijas Pašvaldības 
savienību un Mārupes ūdenssaimniecības uzņēmumu rezultātiem – šo tikšanos iniciēja Mārupes 
uzņēmums, jo ir saņēmuši aizrādījumus no Konkurences padomes par praksi, ka pieslēgumu 
finansējuma administrēšana notiek caur komunālo uzņēmumu; šobrīd jau pāris nedēļas šis 
jautājums ir iepauzēts, taču tikšanās dalībnieku mērķis ir apkopot 4-5 esošos modeļus jeb 
scenārijus, kā īsti tad šie saistošie noteikumi tiek praksē realizēti un apskatīt labos piemērus. Pēc 
diskusijām izpilddirektors rezumē, ka noteikti tuvākajā laikā nepieciešams organizēt tikšanos jeb 
semināru plašākā dalībnieku lokā nekā šodien, lai spriestu par esošajām praksēm, šobrīd kā 
pareizākais piemērs redzama SIA “Daugavpils ūdens” īstenotā prakse, līdz ar to J.Lapinska tiktu 
aicināta šajā seminārā iepazīstināt detalizētāk ar minēto jautājumu risinājumiem Daugavpilī. 

6. 
S.Dejus informē par aktuāliem jautājumiem, kas atsevišķi nav iekļauti sapulces darba kārtībā: 
ü Biedrības mājaslapa – slēgtās daļas izstrāde tuvojas beigām; sākotnēji katram biedram un 

asociētajam biedram būs viena pieeja – plānots izsūtīt tuvāko nedēļu laikā. Slēgtā daļa plānota kā 
informatīva platforma, lai biedri nepastarpināti (bez administrācijas iesaistes) varētu gūt darbam 
noderīgu informāciju, tostarp labās prakses piemērus un pārējo kolēģu kontaktinformāciju. 

ü Vakcinācijas pret COVID-19 procesa organizēšana - biedrības aicinājumam veidot prioritāro 
vakcinējamo grupu (personāls, kas tieši iesaistīts kritiskās infrastruktūras apkalpošanā un 
darbības nepārtrauktības nodrošināšanā) atsaucās ~400 speciālisti, kuri nav sasnieguši 60 gadus 
un ir gatavi vakcinēties. Šobrīd process ir iesprūdis starp Vakcinācijas projekta biroju un 
ministrijām. Pēdējā informācija, kas gūta pagājušās nedēļas beigās – būs jāgatavo šo speciālistu 
saraksti; biedrība negribētu iesaistīties šo sarakstu veidošanā, ņemot vērā, ka tur ir darbs ar 
personu sensitīvajiem datiem, līdz ar to - šobrīd tiek spriests vai sarakstus gatavos VARAM vai 
Vakcinācijas projekta birojs. Atbildīgās institūcijas sola aktuālo informāciju sniegt nākošās 
nedēļas laikā, līdz ko saņemsim – darīsim zināmu arī biedriem. Taču, kā ir norādījusi Veselības 
ministrija – neskatoties uz šī saraksta veidošanu, katrai personai jebkurā gadījumā pašai 
jāpiesakās vienā no 3 veidiem: www.manavakcina.lv, pa tālruni 8989 vai pie sava ģimenes ārsta, 
līdz ar to ikviens tiek aicināts to veikt. Igaunijā ūdenssaimniecības darbinieki jau no vakcinācijas 
procesa sākuma ir prioritārajā grupā. 
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ü Attiecībā uz LIFE GOODWATER IP notikušo kopš decembra kopsapulces: 
• 2020.gada 28.decembrī noslēgts līgums ar SIA “IsMade” par notekūdeņu dūņu stratēģijas 

Latvijā izstrādi par līguma summu 78 650,00 EUR. Neskatoties uz to, ka iepirkums tika 
izsludināts arī Iepirkumu uzraudzības biroja iepirkumu sistēmā un nolikums bija pieejams arī 
angļu valodā – ārvalstu speciālisti nepieteicās. Kopš līguma noslēgšanas konsultants aktīvi 
strādā pie līgumā noteikto uzdevumu izpildes; ir pabeigta sadaļa par esošās situācijas izpēti un 
šobrīd tiek strādāts pie alternatīvu risinājumiem un ieviešanas aprēķiniem. Līguma produktīvā 
virzībā liela loma ir mūsu ekspertiem, kuru atbalsts nodevumu tapšanā, izskatīšanā un visā 
stratēģijas tapšanā ir neatsverams. 

• Paralēli stratēģijas izstrādes līgumam - lai būtu kvalitatīvāks un objektīvāks rezultāts, un 
ievērojot līdzekļu ietaupījumu no “stratēģijas konsultanta” iepirkuma, ir sagatavoti vēl divi 
iepirkumi (par izstrādāto alternatīvo scenāriju ekspertīzi un par stratēģijas ekspertīzi), kur 
11.martā noslēdzās iepirkuma procedūra par izstrādāto alternatīvu ekspertīzi (piedāvājumus 
iesniedza 3 pretendenti, ar zemāko cenu ir somu uzņēmums ÅF PÖYRY AB). 

• Attiecībā uz iespējamajām alternatīvām – būtiski, ka kopš pagājušā gada notekūdeņu dūņas 
“oficiāli” ir aprites ekonomikas sastāvdaļa (iekļautas Rīcības plānā par pāreju uz aprites 
ekonomiku), līdz ar to arī alternatīvās metodes tiek skatītas caur prizmu, kā 
visekonomiskākajā veidā atgriezt dūņas apritē (šobrīd izkristalizējas tādi virzieni, kā 
kompostēšana, biogāzes ražošana + digestāta izmantošana un granulēšana + 
lauksaimniecība/dedzināšana).  

• Aprīļa otrajā pusē plānota diskusija biedru lokā, pieaicinot SIA “IsMade”, lai izdiskutētu 
apsvērto alternatīvu praktisko realizāciju vienā vai otrā gadījumā. Kopumā stratēģijas izstrādē 
virzāmies uz centralizāciju, t.i., plānoti atsevišķi lieli dūņu apstrādes centri, taču šobrīd vēl 
notiek dažādu datu analīze, loģistikas izvērtēšana, investīciju un ekspluatācijas aprēķini u.tml. 
Tāpat stratēģijas izstrādē notiek nemitīgs darbs ar iesaistītajām ministrijām un institūcijām, lai 
izstrādātie virzieni būtu realizējami.  

• Esam izstrādājuši arī pētījumu par Latvijā esošajām dūņu apstrādes tehnoloģijām – šis 
dokuments informatīvos nolūkos tiks ievietots mājaslapas biedru slēgtajā sadaļā un lūgums to 
ārpus biedrības nevienam interesentam nepārsūtīt. 

ü Darbs ar medijiem – žurnālisti ir kļuvuši aktīvi, īpaši par decentralizētās kanalizācijas sistēmu 
jautājumiem – nākošajā nedēļā plānotas intervijas arī ar biedrību (šajos gadījumos paužam ar 
LPS saskaņotu viedokli, ka attālākajos reģionos, īpaši mazākās apdzīvotās vietās, pietrūkst 
zināšanu un speciālistu pilnvērtīgai notekūdeņu apsaimniekošanai un pastiprināti jāmotivē 
iedzīvotājus pieslēgties centralizētajai sistēmai, kur iespējams). 

ü Turpinās sadarbība ar Latvijas Darba devēju konfederāciju - šobrīd ir izstrādātas 2 jaunas 
izglītības programmas “Vides tehniķis” un “Vides iekārtu tehniķis”, eksperti tās izskata. 
Izpilddirektors izsaka pateicību Cēsu un Siguldas speciālistiem (G.Druva-Druvaskalns un 
I.Ķiksis) par aktīvo iesaistīšanos. Lēnām, bet tomēr uzlabojas izpratne, lai izglītības procesā 
iesaistītās institūcijas darbotos saskaņoti un, lai deklaratīvie mērķi, uz ko valsts tiecas, varētu 
tikt īstenoti dzīvē, sagatavojot atbilstošus profesionālus speciālistus. 

Izpilddirektors aicina klātesošos izteikties par dažādiem aktuāliem jautājumiem. 
ü G.Vectirāne informē, ka vakar saņemta vēstule par MsExchange servera ievainojamību. 

Diskusijas par ar tehnoloģiju attīstību saistītajām blakuslietām. 
ü D.Miezītis aktualizē I.Kudes iepriekš vadītāju sarakstē uzdot jautājumu par sms izmantošanu 

komunikācijā ar klientiem, skatot jautājumu plašāk – ka to izmanto abpusēji: gan rādījumu 
ziņošanai, gan informējot klientu, piemēram par avārijām. Klātesošie dalās pieredzē, pārsvarā 
visi rādījumu nodošanai izmanto Bill.me, šo pašu sistēmu komunikācijai ar klientu izmanto tikai 
daži, pārējie visbiežāk izmanto kādu no sakaru operatoru piedāvātajiem risinājumiem, kā LMT 
(Rēzeknē),  CSC Telecom (Dobelē), Mailmaster (Madonā), LMT MOBILAIS MĀRKETINGS 
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(Cēsīs). G.Dambenieks ierosina arī diskusiju par apmierinātību ar Bill.me sistēmu. Diskusijas, 
tostarp G.Vectirāne informē, ka šobrīd sadarbībā ar datu aizsardzības speciālistu, precizē Bill.me 
datu apstrādes nosacījumus dēļ izmaiņām datu aizsardzības regulējumā. D.Miezītis rezumē, ka 
katrā uzņēmumā darbojas dažādas sistēmas, katrs darbojas savā izpratnes līmenī - arī klientu 
daļu speciālistiem būtu vērtīgi savā starpā tikties. G.Vectirāne un A.Smagars piebilst, ka 
situāciju uz vietas arī ietekmē ar kādām sistēmām ierasts strādāt un šo sistēmu attīstība (tā 
piemēram, WinNAMS neieviesa apmaksas iespēju, līdz ar to daudzi, īpaši lielākie uzņēmumi, 
pārgāja uz Bill.me, turklāt WinNAMS darbojas kopā ar Webnams; savukārt vērojams, ka Bill.me 
vairāk interesē sadarbība ar uzņēmumiem, kur ir tiešie norēķini); sarežģīti būs, ka teritoriālās 
reformas rezultātā nāksies apvienoties vai pievienot uzņēmumus ar atšķirīgām sistēmām. 

ü A.Kļaviņš noslēgumā rekomendē būt uzmanīgiem intervijās ar medijiem par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu jautājumiem, kā ari izsaka pateicību valdei un izpilddirektoram par ražīgo 
un interaktīvo gadu. 

 
Izpilddirektors S.Dejus ziņo, ka klātesošajiem citu izskatāmo jautājumu nav un kopsapulce tiek 
slēgta. 
 

Kopsapulci vadīja:   ___________________________________   S.Dejus 
   
Kopsapulci protokolēja:  ___________________________________            D.Grīntāle 
 


