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VALDES PĀRSKATS PAR DARBU 

2020.GADĀ (par periodu 12.03.2020.-18.03.2021.) 
 
 
Par 2020.gada darbību biedru Kopsapulcei atskaitās valde, kura savu darbu uzsāka 2019.gada 7.martā 
un ir noslēgusi otro gadu no trīs gadu cikla, uz kuru ievēlēta saskaņā ar biedrības Statūtiem. 
 
Valdē šajā periodā strādāja 

   
Edgars Daugelis  Valdes priekšsēdētājs, Prezidents 

(no 12.03.2020., līdz tam - Valdes 
priekšsēdētāja vietnieks, 
Viceprezidents 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” 

   
Guntars 
Dambenieks 

Valdes priekšsēdētāja vietnieks, 
Viceprezidents (no 12.03.2020., 
līdz tam – valdes loceklis) 

SIA “MADONAS ŪDENS” 

   
Andis Dejus  Valdes loceklis (no 12.03.2020., 

līdz tam - Valdes priekšsēdētājs, 
Prezidents) 

SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” 

Varis Ādamsons Valdes loceklis Cēsu pilsētas SIA “VINDA” 
Antra Alksne     Valdes locekle Pašvaldības SIA “Valgums-S” 
Gudruna Vectirāne Valdes locekle Aizkraukles novada SIA 

„Aizkraukles ūdens” 
Dainis Miezītis Valdes loceklis SIA “DOBELES ŪDENS” 

 
Revīzijas komisijā šajā periodā strādāja 

Normunds Zaķis
  

Revīzijas kom. priekšsēdētājs (līdz 
17.12.2020.)  

Limbažu pilsētas SIA „LIMBAŽU  
SILTUMS” 

Andris Kļaviņš            Revīzijas kom. priekšsēdētājs (no 
17.12.2020., līdz tam – Revīzijas 
kom. loceklis)   

SIA „KULDĪGAS ŪDENS” 

   
Aigars Vīvuliņš Revīzijas kom. loceklis SIA „Smiltenes NKUP” 
Igors Kude Revīzijas kom. loceklis (no 

17.12.2020.) 
SIA „TALSU ŪDENS” 

Administrācijā šajā periodā strādāja 
Sandis Dejus    Izpilddirektors 
Dana Grīntāle  Projektu vadītāja 
Evita Norkuse  Projektu vadītāja asistente (no 11.09.2020.) 
Mairita Migliniece-Vaļuškina  Sabiedrisko attiecību speciāliste (no 11.09.2020.) 
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Apkopojot ūdenssaimniecības nozarē paveikto 2020.gadā un plānoto 2021.gadā, biedrības „Latvijas 
Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (turpmāk – LŪKA) valde var atskaitīties par 
asociācijai pietiekami darbīgu un jaunām iniciatīvām pilnu gadu. 
 

*** 
 

Uz 2021.gada 25.martu LŪKA ir 36 biedri, 12 asociētie biedri, 11 Goda biedri. 
 

Pārskata perioda izmaiņas biedru sarakstā: 
 
Iestājušies: 

ü SIA “UPERENT” (asociētais biedrs) 
ü OÜ “Mativesi OÜ” (asociētais biedrs) 
ü SIA “BABĪTES SILTUMS” (biedrs) 
ü SIA “Akorda” (asociētais biedrs) 

Izstājies (apturējis darbību biedrībā): 
ü SIA “Firma L4” (asociētais biedrs) uz laiku līdz 01.08.2021. 

 
*** 

LŪKA administrācija, ciešā sadarbībā ar valdi un pārējiem biedriem, visa gada garumā ir īstenojusi 
biedrībai svarīgus uzdevumus, kur daļa ir rezultējusies jau pārskata periodā, tomēr daļa uzdevumu un 
aktuālo jautājumu ir procesā. Pārskata periodā biedrība, sadarbībā ar citām iestādēm, ir organizējusi 
virkni pieredzes apmaiņas aktivitātes (daļu no tām – attālinātā režīmā), lai iepazīstinātu biedrības 
biedrus ar jaunākajām tendencēm nozarē, kā arī celtu ūdenssaimniecības uzņēmumu vadības un 
darbinieku zināšanas un profesionālo pilnveidi. Turklāt, sadarbībā ar Latvijas Darba devēju 
konfederāciju ir aktīvi strādāts pie izglītības sistēmas pilnveidošanas vides, tai skaitā 
ūdenssaimniecības, nozarēs.  
Kā arī biedrība ir uzsākusi LIFE GOODWATER IP projekta realizāciju, kura ietvaros, mērķu 
sasniegšanai, ir piesaistījusi nozares ekspertus un īstenojusi vairākas iepirkumu procedūras par 
ārpakalpojumu saņemšanu un pamatlīdzekļu iegādi. Saistībā ar biedrības aktivitātēm projekta 
realizācijā, nacionālā līmenī ir aktualizējusies notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas tematika. 
 
Turpmāk apkopots pārskata perioda galveno notikumu (kuros piedalījušies LŪKA biedri, valde vai 
administrācija) apskats:  

MARTS 
ü 12.03.2020. Biedru Kopsapulce Jūrmalā, SIA “Jūrmalas ūdens” konferenču zālē. Apstiprinātas 

izmaiņas valdes sastāvā; apstiprināts 2019.gada pārskats (biedri, administrācija). 
ü 27.03.2020. Tikšanās ar Latvijas Darbu devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvjiem par vides 

nozares izglītības kartēm un turpmāko profesionālās izglītības attīstību. Turpmākai darbībai 
Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru (ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, vides) Nozares 
ekspertu padomē tiek deleģēts biedrības izpilddirektors Sandis Dejus. 

ü 27.03.2020. Saistībā ar Covid-19 slimības izplatību pasaulē tiek uzsākta regulāra tikšanās 
(katru nedēļu vai vienu reizi divās nedēļās) ar Eiropas ūdenssaimniecības nozares asociācijas 
EurEau speciālistiem par nepārtrauktu ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu 
(administrācija). 

APRĪLIS 
ü 16.04.2020. Tikšanās ar LDDK Nozares ekspertu padomes dalībniekiem par vides un 

ūdenssaimniecības nozares izglītības attīstību Latvijā (administrācija). 
ü 30.04.2020.  Valdes sēde (attālināta norise) (valde, biedri, administrācija). 

MAIJS 
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ü 13.05.2020. Tikšanās ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) speciālistiem un notekūdeņos 
balstītas epidemioloģijas pētījumu uzsākšana Latvijā Covid-19 slimības izplatības 
monitoringam (administrācija). 

ü 14.05.2020. Tikšanās ar LDDK Nozares ekspertu padomes dalībniekiem par vides un 
ūdenssaimniecības nozares izglītības attīstību Latvijā (administrācija). 

ü 18.05.2020. Tikšanās ar SIA “SunGIS” pārstāvjiem par ĢIS sistēmu izmantošanu informācijas 
un datu apkopošanai ūdenssaimniecības nozares uzņēmumos (administrācija). 

ü 22.05.2020. Tikšanās ar RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas 
speciālistiem par līdz šim veiktajiem pētījumiem Covid-19 izplatības monitorēšanai, 
izmantojot notekūdeņos balstītas epidemioloģijas pieeju (valde, administrācija). 

ü 26.05.2020. Tikšanās ar LDDK nozares ekspertu padomes locekļiem, Valsts izglītības satura 
centra speciālistiem un vidējo profesionālo izglītības iestāžu darbiniekiem par vides un 
ūdenssaimniecības nozares izglītības attīstību Latvijā (administrācija). 

ü 26.-28.05.2020. Tikšanās ar RTU Ūdens inženierijas un tehnoloģiju katedras darbiniekiem un 
projekta Pilot Pove Water partneriem no Nīderlandes, Maltas, Čehijas un Skotijas par 
iespējamo ārvalstu izglītības modeļu pārņemšanu vides nozares speciālistu apmācībai Latvijā 
(administrācija). 

JŪNIJS 
ü 01.06.2020. Tikšanās ar SIA “Rīgas ūdens” vadību par iespējamu sadarbību 

ūdenssaimniecības nozares attīstībā un LIFE GOODWATER IP projekta realizācijā 
(administrācija, valde). 

ü 01.06.2020. Tikšanās ar SIA “Grandem” par iespējamu mājaslapas un vizuālās identitātes 
koncepta izstrādi (administrācija). 

ü 02.06.2020. Tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
darbiniekiem un atkritumu apsaimniekošanas nozares asociācijām par notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu un to saistītajiem jautājumiem, kā arī turpmāko sadarbību pie LIFE 
GOODWATER IP projekta mērķu sasniegšanas un ilgtspējīgas notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas stratēģijas izstrādes (administrācija, valde). 

ü 08.06.2020. Dalība Eiropas Komisijas Joint Research Centre seminārā par Covid-19 izplatības 
monitoringu notekūdeņu Eiropas savienībā un ūdenssaimniecību iespējami pilnvērtīgāko 
iesaisti slimības uzliesmojumu laicīgā identificēšanā (administrācija). 

ü 08.06.2020. Tikšanās ar Latvijas Biogāzes asociācijas administrāciju un vadību par 
notekūdeņu dūņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un sadarbību notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas stratēģijas izstrādē (administrācija). 

ü 10.06.2020. Tikšanās ar VARAM par plānotajām investīcijām ūdenssaimniecības nozares 
attīstībā (administrācija, valde). 

ü 12.06.2020 Tikšanās ar LDDK nozares ekspertu padomes locekļiem, Valsts izglītības satura 
centra speciālistiem un vidējo profesionālo izglītības iestāžu darbiniekiem par vides un 
ūdenssaimniecības nozares izglītības attīstību un modulāro izglītības programmu izmantošanu 
(administrācija). 

JŪLIJS 
ü 07.07.2020. Tikšanās ar VARAM par plānotajām investīcijām ūdenssaimniecības nozares 

attīstībā (administrācija, valde). 
ü 16.07.2020. Valdes sēde Mārupē, SIA “ALWARK” zālē (nodrošināta gan klātienes, gan 

attālināta norise) (valde, biedri, administrācija). 
ü 17.07.2020. Dalība Eiropas Komisijas Joint Research Centre seminārā par Covid-19 izplatības 

monitoringu notekūdeņos Eiropas Savienībā un ūdenssaimniecību iespējami pilnvērtīgāko 
iesaisti slimības uzliesmojumu laicīgā identificēšanā (administrācija). 

ü 17.07.2020. Tikšanās ar Zemkopības ministriju un VARAM par ilgtspējīgu notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu Latvijā (administrācija). 

ü 28.07.2020. Tikšanās ar Zemnieku Saeimu par ilgtspējīgu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu 
Latvijā (administrācija). 
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AUGUSTS 
ü 04.08.2020. LŪKA biedru, valdes un administrācijas tikšanās par VARAM sniegtajiem 

priekšlikumiem ūdenssaimniecības nozares investīcijām 2021.-2027.gadam (valde, biedri, 
administrācija). 

ü 04.08.2020. Projekta “Ū-Vitamīns” pieteikuma iesniegšana LVAF (administrācija). 
ü 20.08.2020. Tikšanās ar VARAM par Ministru kabineta noteikumu Nr.34 “Noteikumi par 

piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” plānotajiem grozījumiem (valde, administrācija). 
ü 24.08.2020. Tikšanās ar Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienības 

pārstāvjiem par ūdenssaimniecību būvinženieru pieredzes un kvalifikācijas kritēriju izpildi un 
tās iespējamo pielāgošanu (valde, administrācija). 

ü 27.08.2020. Tikšanās ar VARAM par plānotajām investīcijām ūdenssaimniecības nozares 
attīstībā (administrācija, valde). 

SEPTEMBRIS 
ü 02.09.2020. Tikšanās ar Valsts kontroles pārstāvjiem par tās veiktās revīzijas “Notekūdeņu 

savākšanā, novadīšanā un attīrīšanā joprojām daudz izaicinājumu” laikā veiktajiem 
secinājumiem un turpmāku to komunikāciju sabiedrībā un nozarē (administrācija). 

ü 03.09.2020. Dalība Īrijas Barības vielu ilgtspējīgas apsaimniekošanas platformas seminārā par 
notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu (administrācija). 

ü 07.09.2020. Tikšanās ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvjiem par plānotajām 
investīcijām ūdenssaimniecības nozares attīstībā un ilgtspējīgu ūdenssaimniecības attīstību 
(administrācija, valde). 

ü 10.09.2020. Valdes sēde (elektroniska norise). 
ü 11.09.2020. Tikšanās ar VARAM par ilgtspējīgu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā 

un projekta LIFE GOODWATER IP progresu un rezultātiem (administrācija). 
ü 14.09.2020. Seminārs ar Valsts kontroles, VARAM ministru un nozares pārstāvjiem par Valsts 

kontroles ziņojumu pēc veiktās revīzijas “Notekūdeņu savākšanā, novadīšanā un attīrīšanā 
joprojām daudz izaicinājumu” (administrācija). 

ü 15.-16.09.2020. Dalība Eiropas ūdenssaimniecības nozares ekspertu paneļa EIONET seminārā 
par ķīmisko savienojumu attīrīšanu no notekūdeņiem un to adsorbēšanos notekūdeņu dūņās 
(administrācija). 

ü 17.09.2020. LŪKA seminārs “Par aktuālajiem risinājumiem ūdens uzskaitei”, SIA 
SANISTAL, Tīraines iela 9, konferenču zāle (valde, administrācija, biedri). 

ü 18.09.2020. Tikšanās ar LPS pārstāvjiem par Valsts kontroles izdarītajiem secinājumiem pēc 
revīzijas par notekūdeņu apsaimniekošanu Latvijā (administrācija, valde). 

ü 29.09.2020. Dalība projekta LIFE GOODWATER IP vadības grupas sanāksmē 
(administrācija). 

ü 29.09.2020. Dalība VARAM rīkotajā Vides politikas pamatnostādņu 2027.gadam gatavošanas 
“Ūdens resursu aizsardzības un apsaimniekošanas” mērķgrupas sanāksmē (valde). 

ü 30.09.2020. Dalība RTU Baltijas jūras reģiona Interreg programmas projekta BEST noslēguma 
seminārā par ražošanas notekūdeņu apsaimniekošanu (administrācija, valde, biedri). 

OKTOBRIS 
ü 05.10.2020. Tikšanās ar LDDK nozares ekspertu padomes locekļiem un VARAM un  par vides 

un ūdenssaimniecības nozares izglītības attīstību (administrācija). 
ü 05.10.2020. Tikšanās ar AQUARES projekta ekspertiem par ilgtspējīgu ūdens resursu 

izmantošanu un inovāciju ieviešanas politikas sekmēšanu Latvijā (administrācija). 
ü 06.10.2020. Tikšanās ar LDDK nozares ekspertu padomes locekļiem par vides un 

ūdenssaimniecības nozares izglītības attīstību (administrācija). 
ü 06.10.2020. Tikšanās ar LPS pārstāvjiem par Valsts kontroles izdarītajiem secinājumiem pēc 

revīzijas par notekūdeņu apsaimniekošanu Latvijā (administrācija, valde). 
ü 08.10.2020. Tikšanās ar VARAM par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanai veltīta semināra 

organizāciju (administrācija). 
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ü 09.10.2020. Dalība Ekonomikas ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra 
organizētajā seminārā “Konstatētās problēmas ūdens patēriņa skaitītājiem un iespējamie 
risinājumi” (valde, administrācija, biedri). 

ü 13.10.2020. Tikšanās ar RTU un Rīgas Celtniecības koledžas pārstāvjiem par 
ūdenssaimniecības nozares izglītības popularizēšanu un iespējām (administrācija). 

ü 14.10.2020. Dalība VARAM rīkotajā Vides politikas pamatnostādņu 2027.gadam gatavošanas 
“Ražošana un ķīmisko vielu pārvaldība” mērķgrupas sanāksmē (administrācija). 

ü 20.10.2020. Tikšanās ar LDDK nozares ekspertu padomes locekļiem par vides un 
ūdenssaimniecības nozares izglītības attīstību (administrācija). 

ü 20.10.2020. Tikšanās ar Zemkopības ministriju, Zemnieku Saeimu un Valsts Augu 
aizsardzības dienestu par notekūdeņu dūņu kvalitāti un iespējamu to kritēriju attīstību 
(administrācija). 

ü 21.10.2020. Dalība LŪKA un LPS organizētā seminārā/Tautsaimniecības un LPS Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejas apvienotajā sēdē par problēmām un izaicinājumiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācijā (valde, administrācija). 

ü 23.10.2020. Tikšanās ar RTU, Izglītības un zinātnes ministrijas un citiem nozares ekspertiem 
par izaicinājumiem ūdens tehnoloģiju sektorā Eiropā un Latvijā (administrācija). 

ü 29.10.2020. Dalība projekta CWPharma noslēguma seminārā par farmācijas vielu klātbūtni 
notekūdeņos un virszemes ūdeņos (administrācija). 

NOVEMBRIS 
ü 02.11.2020. Tikšanās ar Weber Entec GMBH pārstāvjiem par notekūdeņu dūņu 

apsaimniekošanas tehnoloģijām un iespējamiem pielietojumiem Latvijas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās (administrācija). 

ü 03.11.2020. Tikšanās ar VARAM un Valsts Vides dienesta vadību un pārstāvjiem par 
aktualitātēm notekūdeņu apsaimniekošanā un iespējamām likumdošanas un kontroles 
aktualitātēm. 

ü 10.11.2020. Tikšanās ar Interreg projekta Sustainable Biogas pārstāvjiem par notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu Baltijas jūras reģionā (administrācija). 

ü 13.11.2020. Tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministriju un RTU par piedāvājumu Eiropas 
atveseļošanās un noturēšanas mehānismā (RRF) esošajām aktivitātēm (administrācija). 

ü 24.11.2020. Valdes sēde (attālināta norise) (valde, biedri, administrācija). 
ü 26.-27.11.2020. Dalība Eiropas komisijas rīkotajā seminārā par Notekūdeņu direktīvu un 

iespējamām tās izmaiņām (administrācija). 
ü 26.11.2020. Dalība RTU un Eiropas sadarbības partneru organizētajā seminārā par ķīmisko 

vielu klātbūtni notekūdeņu dūņās (administrācija). 
ü 26.11.2020. Dalība Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena 

apakškomitejas sēdē par ES fondu Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajā plānā ietvertajām 
investīcijām (administrācija). 

ü 30.11.2020. Tikšanās ar LDDK nozares ekspertu padomes locekļiem par vides un 
ūdenssaimniecības nozares izglītības attīstību (administrācija). 

DECEMBRIS 
ü 02.12.2020. Tikšanās ar LDDK nozares ekspertu padomes locekļiem un profesionālās 

izglītības iestādēm par vides un ūdenssaimniecības nozares izglītības attīstību (administrācija). 
ü 02.12.2020. Dalība Eiropas Komisijas Joint Research Centre seminārā par Covid-19 izplatības 

monitoringu notekūdeņos Eiropas Savienībā un ūdenssaimniecību iespējami pilnvērtīgāko 
iesaisti slimības uzliesmojumu laicīgā identificēšanā (administrācija). 

ü 10.12.2020. Dalība Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena 
apakškomitejas sēdē par Atjaunošanas un noturības mehānisma komponenti: Klimata 
pārmaiņas un ilgtspēja (administrācija). 

ü 14.12.2020. Tikšanās ar LPS pārstāvjiem un VARAM par plānotajām investīcijām 
ūdenssaimniecības nozarē un tās ilgtspējīgu attīstību (administrācija, valde). 
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ü 16.12.2020. Tikšanās ar LDDK nozares ekspertu padomes locekļiem par vides un 
ūdenssaimniecības nozares izglītības attīstību (administrācija). 

ü 16.12.2020. Tikšanās ar RTU Ūdens inženierijas un tehnoloģiju katedras darbiniekiem un 
projekta Pilot Pove Water partneriem no Nīderlandes, Maltas, Čehijas un Skotijas par 
iespējamo ārvalstu izglītības modeļu pārņemšanu vides nozares speciālistu apmācībai Latvijā 
(administrācija). 

ü 17.12.2020. Biedru kopsapulce (attālināta norise) (biedri, valde, administrācija). 
ü 29.12.2020. Dalība Latvijas Hidroekoloģijas organizētajā seminārā par mikroplastmasas 

klātbūtni Latvijas virszemes ūdeņos (administrācija). 

JANVĀRIS 
ü 13.01.2021. Dalība Latvijas Republikas Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 

sēdē, deputātiem detalizēti izskaidrojot situāciju notekūdeņu apsaimniekošanā Latvijā (valde, 
administrācija). 

ü 26.-27.01.2021. Dalība Eiropas ūdenssaimniecības nozares ekspertu paneļa EIONET seminārā 
par ķīmisko savienojumu attīrīšanu no notekūdeņiem un to adsorbēšanos notekūdeņu dūņās 
(administrācija). 

ü 26.-28.01.2021. Tikšanās ar RTU Ūdens inženierijas un tehnoloģiju katedras darbiniekiem un 
projekta Pilot Pove Water partneriem no Nīderlandes, Maltas, Čehijas un Skotijas par 
iespējamo ārvalstu izglītības modeļu pārņemšanu vides nozares speciālistu apmācībai Latvijā 
(administrācija). 

ü 27.01.2021. Dalība LDDK tikšanās ar VARAM jauno ministru, iepazīstināšana ar kritisko 
situāciju ūdenssaimniecības un vides nozares izglītībā (valde, administrācija). 

ü 27.01.2021. Dalība RTU organizētajā tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri iepazīstināšana 
ar kritisko situāciju nozares izglītībā (administrācija). 

FEBRUĀRIS 
ü 02.02.2021. Tikšanās ar LDDK, VARAM un IZM par izglītību vides un ūdenssaimniecības 

nozarē un tās potenciālo attīstību (administrācija). 
ü 02.02.2021. Tikšanās ar LDDK nozares ekspertu padomes locekļiem par vides un 

ūdenssaimniecības nozares izglītības attīstību (administrācija). 
ü 04.02.2021. Tikšanās ar LDDK nozares ekspertu padomes locekļiem par vides un 

ūdenssaimniecības nozares izglītības attīstību (administrācija). 
ü 09.02.2021. Tikšanās ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vadību un 

pārstāvjiem ar aktualitātēm ūdenssaimniecības tarifu politikas attīstībā (valde, administrācija). 
ü 09.02.2021. Dalība Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas 

sēdē, klātesošo informēšana par nepieciešamību pilnveidot ūdenssaimniecības (kritiskās 
infrastruktūras) un vides aizsardzības nozaru izglītības sistēmu (administrācija). 

ü 11.02.2021. Dalība Nīderlandes ūdens pētniecības institūta speciālistu organizētā seminārā par 
Mākslīgā intelekta un tiešsaistes mērījumu pielietošanu ūdenssaimniecībās (administrācija). 

ü 12.02.2021. Tikšanās ar RTU, IZM un Cleantech klasteri par ūdenssaimniecības nozares 
izglītības un zinātnes attīstību Latvijā (administrācija). 

ü 17.02.2021. Tikšanās ar LDDK nozares ekspertu padomes locekļiem un biedrību Baltijas 
Krasti par vides un ūdenssaimniecības nozares izglītības attīstību (administrācija). 

ü 18.02.2021. LŪKA seminārs “Par aktualitātēm un labās prakses piemēriem decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu (DKS) apsaimniekošanā” (attālināta norise) (biedri, valde, 
administrācija). 

ü 19.02.2021. Dalība projekta LIFE GOODWATER IP partneru tikšanās (administrācija). 
ü 24.02.2021. Dalība Memoranda padomes sēdē (administrācija). 
ü 24.02.2021. Valdes sēde (attālināta norise) (valde, biedri, administrācija). 
ü 25.02.2021. Tikšanās ar LPS un ūdenssaimniecību pārstāvjiem par konkurences padomes 

pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar pieslēgumu izbūvi (valde, administrācija). 
ü 25.02.2021. Projekta LIFE GOODWATER IP vadības grupas tikšanās (administrācija). 
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ü 26.02.2021. Iniciatīvas Water Smart Territories tikšanās par pētījumiem un izglītību 
ūdnessaimniecības nozarē Latvijā un Eiropā (administrācija). 

ü 26.02.2021. Dalība seminārā par Taksonomijas kritēriju piemērošanu vides aizsardzības un 
ūdenssaimniecības energoefektīvai apsaimniekošanai (administrācija). 

ü 26.02.2021. Dalība Valsts kancelejas organizētajā seminārā “Karteļa riski publiskajā 
iepirkumā” (administrācija). 

MARTS 
ü 05.03.2021. Tikšanās ar RTU Ūdens inženierijas un tehnoloģiju katedras darbiniekiem un 

projekta Pilot Pove Water partneriem no Nīderlandes, Maltas, Čehijas un Skotijas par 
iespējamo ārvalstu izglītības modeļu pārņemšanu vides nozares speciālistu apmācībai Latvijā 
(administrācija). 

ü 08.03.2021. Tikšanās ar Interreg projekta Sustainable Biogas pārstāvjiem par notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu Baltijas jūras reģionā (administrācija). 

ü 18.03.2021. Biedru kopsapulce (attālināta norise) (biedri, valde, administrācija). 

VISA PĀRSKATA PERIODA LAIKĀ 
ü Organizētas vairāk nekā 50 projekta LIFE GOODWATER IP realizācijas sanāksmes un 

tikšanās 
ü Īstenotas 6 iepirkumu procedūras 
ü Īstenota vairākkārtēja publicēšanās dažādos medijos, popularizējot ūdenssaimniecības nozari 
ü Veicināta ūdenssaimniecības nozares nozīmības apzināšanās sabiedrībā, piedaloties 

semināros, konferencēs un tikšanās reizēs 

KOPSAVILKUMS: 
Rezumējot augstāk minēto, valde uzskata, ka biedrības vārdā tā ļoti sekmīgi pārskata periodā ir 
pildījusi statūtos noteikto - 

ü apvienot ūdenssaimniecības nozarē strādājošas uzņēmējsabiedrības, institūcijas un speciālistus 
kopīgiem mērķiem, uzdevumiem un pasākumiem, lai Latvijas sabiedrības interesēs veiktu 
mērķtiecīgu darbību: ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu uzlabošanu; 

ü pārstāvēt un aizstāvēt Biedrības biedru intereses; 
ü izveidot Biedrību kā ūdenssaimniecības jomā visautoritatīvāko organizāciju, kas apzinātu, 

apkopotu un izvērtētu viedokļus un priekšlikumus ar ūdenssaimniecību saistītos 
organizatoriskos, tehniskos un likumdošanas jautājumus, kā arī darbotos problēmu risināšanā, 
apkopojot un sagatavojot priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijām. 

 
Nozīmīgākie 2021.gadā plānotie pasākumi: 

− Dalība projekta LIFE GOODWATER IP ietvaros. 
− Projekta “Ū-vitamīns” realizācija. 
− Līdzdalība nozares politikas veidošanā (tostarp saistošo normatīvo aktu, metodiku, vadlīniju 

un to grozījumu izstrādē). 
− Biedru uzņēmumu personāla tālāka izglītošana, profesionālās kapacitātes celšana. 

 
Valdes locekļi ir aktīvi komunicējuši ar visām iesaistītajām pusēm - VARAM, LVĢMC, EM, ZM, 
LPS, SPRK, LLPA, LSGUTIS, VI, VVD un citām institūcijām, skaidrojot savas intereses un 
problēmas.  
 

Biedrības valdes vārdā lūdzu Kopsapulci apstiprināt 2020.gada valdes ziņojumu. 
 
Valdes priekšsēdētājs         E.Daugelis 
2021.gada 18.martā 
 
 
Sagatavoja: S.Dejus, D.Grīntāle 


