
1 
 

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

 
 

VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.16-3/2021 
 
2021.gada 12.augustā  plkst.14:00        

Sēdes norise: attālināti, izmantojot tiešsaistes sadarbības rīku ZOOM 
Ø Valdes sēdi, saskaņā ar valdes priekšsēdētāja mutisku rīkojumu, sasaukusi izpilddirekcija, valdes 

locekļiem par sēdes norises laiku un darba kārtību paziņojot šī gada 6.augustā ar elektroniskā pasta 
starpniecību, kā arī, ievērojot to, ka valdes sēdes ir atklātas – informāciju par valdes sēdi ar 
elektroniskā pasta starpniecību vienlaikus paziņojot visiem biedriem. 

Ø Valdes sēdi pēc valdes priekšsēdētāja Edgara Daugeļa mutiska rīkojuma vada izpilddirektors Sandis 
Dejus. 

Ø Valdes sēdes gaitu protokolē projektu vadītāja Dana Grīntāle. 
Ø Valdes sēdē piedalās: 
 Edgars Daugelis - PSIA “ŪDEKA” valdes priekšsēdētājs; biedrības valdes priekšsēdētājs 
 Guntars Dambenieks - SIA “MADONAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs, SIA “SALTAVOTS” valdes 

loceklis; biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks 
 Andis Dejus - SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs; biedrības valdes loceklis 

 Varis Ādamsons - Cēsu pilsētas SIA “VINDA” valdes priekšsēdētājs; biedrības valdes loceklis 
 Gudruna Vectirāne - Aizkraukles novada SIA “Aizkraukles ūdens” valdes locekle; biedrības valdes 

locekle 
   
 Sandis Dejus - Izpilddirektors 
 Dana Grīntāle - Projektu vadītāja 
   
 Imants Svētiņš - SIA “Bauskas ūdens” valdes loceklis 
 Artūrs Smagars - SIA “Jēkabpils ūdens” valdes loceklis 
 Andris Kļaviņš - SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs 
 Kārlis Spravņiks - PSIA “VANGAŽU AVOTS” valdes priekšsēdētājs 
 Viktors Igošins - SIA “ALWARK” komunālās tehnikas tirdzniecības menedžeris 
 Jānis Ambainis - SIA “INDUCONT” Projektu inženieris 
 Daiga Adamkoviča-

Mateviča - 
SIA “DDRE PLUSS” valdes priekšsēdētāja 

Ø Valdes sēdē nepiedalās: 
 Antra Alksne - PSIA “Valgums-S” valdes locekle; biedrības valdes locekle 
 Dainis Miezītis - SIA “DOBELES ŪDENS” valdes loceklis; biedrības valdes loceklis 

 
Valdes sēdē no 7 valdes locekļiem piedalās 5 (pieci)1. Saskaņā ar 06.03.2014. apstiprināto biedrības 
statūtu 7.7.punktu „(..)Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no valdes 
locekļiem.(..)” - valde ir lemttiesīga. 

 

VALDES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 
1. Darba kārtības apstiprināšana. 
2. Jauna biedra (SIA “DDRE PLUSS”) iesnieguma par uzņemšanu biedrībā izskatīšana. Iepazīšanās ar jauno 

biedru. 
3. SIA “Firma L4”  iesnieguma par izstāšanos no biedrības izskatīšana. 
4. Atskaite par biedru saistību izpildi un biedrības budžetu uz 30.06.2021. 
5. Biedru naudas aprēķina metodikas izskatīšana. 
6. Informācija par LŪKA Administrācijas aktivitātēm 

a. Progress projektā LIFE GOODWATER IP 
b. Projekta “Ū-vitamīns” realizācija  

 
1 Valdes sēdes sākumā – 4 pārstāvji; sēdes laikā (no darba kārtības 6.punkta) ierodas valdes priekšsēdētājs E.Daugelis 
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c. Citas Administrācijas aktivitātes  
7. Informācija par plānotajiem pasākumiem. 
8. Dažādi jautājumi. 

1. 
S.Dejus atklāj valdes sēdi, iepazīstina ar darba kārtību. Par visiem jautājumiem lēmums tiks pieņemts atklātā 
balsojumā: saskaņā ar statūtu 7.7.punktu – „Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.”. 
LĒMUMS: valde vienbalsīgi apstiprina valdes sēdes darba kārtību. 

2. 
S.Dejus informē, ka šī gada 14.aprīlī SIA “DDRE PLUSS” ir iesniegusi iesniegumu uzņemt uzņēmumu 
asociācijā. Uzņēmuma uzņemšanas iekļaušana darba kārtībā tika atlikta līdz brīdim, kad valdes sēde notiks 
klātienē. Ņemot vērā apstākļus, ka nav prognozējams, kad varētu notikt tuvākā klātienes valdes sēde – 
iesnieguma izskatīšana iekļauta šodienas sēdes darba kārtībā. Uzņēmuma pārstāve īsumā iepazīstina 
klātesošos ar informāciju par uzņēmumu. 
Izpilddirektors lūdz valdi lemt par jaunā biedra uzņemšanu. 
LĒMUMS: valde vienbalsīgi apstiprina SIA “DDRE PLUSS” uzņemšanu kā biedrības asociēto biedru 
no 12.08.2021., nosakot ikmēneša maksu 200 EUR apmērā un 71 EUR iestāšanās maksu; par šī gada 
augusta mēnesi maksājama puse ikmēneša maksas – t.i., 100 EUR. 

3. 
S.Dejus informē, ka ir saņemts biedrības asociētā biedra SIA “Firma L4” 11.08.2021. iesniegums, kurā 
paziņots par SIA “Firma L4” izstāšanos no biedrības. 
S.Dejus paskaidro, ka šī gada 24.februāra valdes sēdē jau tika lemts par asociētā biedra darbības apturēšanu 
līdz 1.augustam – šobrīd jauns sadarbības modelis nav rasts, līdz ar to biedrs pēc paša vēlēšanās būtu 
izslēdzams. 
S.Dejus lūdz balsot par asociētā biedra izslēgšanu no biedrības. 
LĒMUMS: valde vienbalsīgi nolemj no 2021.gada 1.augusta izslēgt SIA “Firma L4” no biedrības, 
pamatojoties uz biedra paša vēlēšanos. 

4. 
S.Dejus informē par biedru saistību izpildi un biedrības budžetu uz 30.06.2021. Biedru naudas maksāšanas 
disciplīna kopumā vērtējama pozitīvi, dažbrīd ir atsevišķi kavējumi, kas tiek operatīvi risināti.  Raugoties uz šī 
gada apstiprinātā budžeta izpildes rādītājiem – ne ieņēmumu ne izdevumu daļā izpilde nesasniedz 50%, kas 
saistīts ar novirzēm projekta LIFE GOODWATER IP īstenošanas grafikā. Izpilddirektors detalizētāk informē 
par tām pozīcijām, kur vērojamas lielākās atkāpes no plānotā budžeta. 
LĒMUMS: valde vienbalsīgi apstiprina budžeta izpildes rādītājus uz 30.06.2021.  

5. 
Izpilddirektors atgādina, ka pagājušā gada 17.decembra biedru kopsapulce, balstoties uz neskaidro situāciju ar 
administratīvi teritoriālo reformu, lēma turpināt piemērot ar 2017.gada 8.decembra kopsapulces protokola 
Nr.2/2017 lēmumu apstiprināto biedru naudas aprēķina metodiku līdz biedru kopsapulces jauna lēmuma 
pieņemšanai. Uz šo brīdi administratīvi teritoriālā reforma formāli ir notikusi un būtu jālemj, vai uz decembra 
kopsapulci virzāma jauna biedru naudas aprēķina metodika. Klātesošie valdes locekļi vienojas, ka 
administratīvi teritoriālās reformas kontekstā joprojām ir daudz neskaidrību, kas īstermiņā neatrisināsies. 
D.Grīntāle ierosina jautājumu par biedru naudas aprēķina metodiku atlikt līdz nākošā gada marta kopsapulcei 
un – tad atkarībā no tā, ko kopsapulce lems, būs skaidra turpmākā rīcība: vai nu kopsapulce lems, ka turpina 
piemērot esošo metodiku, piemēram, vēl 2 gadus vai – ka līdz 2022.gada decembra kopsapulcei jāizstrādā 
jauni aprēķina scenāriji. 
LĒMUMS: valde vienbalsīgi nolemj jautājumu par biedru naudas aprēķina metodikas pārskatīšanu 
iekļaut 2022.gada pavasara biedru kopsapulces darba kārtībā. 

6. 
Izpilddirektors informē par biedrības aktualitātēm, kas notikušas kopš marta kopsapulces: 
6.1. vienas no redzamākajām ir LIFE GOODWATER IP realizācijas aktivitātes. Tiek aktīvi strādāts pie 

projektā paredzētajiem nodevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem: 
• ir pabeigts pētījums par Latvijā izmantotajām notekūdeņu dūņu apstrādes tehnoloģijām. Izpilddirektors 

prezentē galvenos pētījumā iegūtos rezultātus, kā arī piebilst, ka pētījuma izstrādē nācās saskarties ar 
dažādiem izaicinājumiem, jo, ja piemēram dati par apstrādes iekārtām ir pieejami, tad tāda informācija, 
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kā faktiskās ekspluatācijas izmaksas, elektroenerģijas patēriņš, reaģentu patēriņš bija grūti iegūstama. 
Par pētījumu ir sagatavots ziņojums aptuveni uz 100 lapām – drīzumā tiks ievietots arī mājaslapas 
biedru sadaļā; plašāku publicitāti apzināti šobrīd neveidojam, lai neradītu lieku rezonansi sabiedrībā un 
dažādās institūcijās par tik jūtīgu tēmu kā notekūdeņu dūņas un neapdraudētu stratēģijas turpmāko 
virzību; 

• ir izstrādāts arī esošās situācijas izvērtējums par notekūdeņu dūņu apjomu, kvalitāti, pielietojumu un 
atkārtotu izmantošanu, kas liecina, ka Latvijā ir augstas kvalitātes dūņas, bagātas ar vērtīgiem mikro un 
makro elementiem. Interesanta nianse, ka statistiski tiek uzrādīts ievērojams apjoms dūņu pagaidu 
uzglabāšanā, taču nesen aptaujājot vismaz 20 ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus – nevienam 
uz vietas faktiski dūņu nav. Izvērtējuma ziņojumu plānots pabeigt šī mēneša laikā – tad tas tiks nodots 
projekta partneriem komentēšanai, kā arī publicēts mājaslapas biedru sadaļā; 

• pats galvenais nodevums - notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija - atrodas vēl izstrādes stadijā. 
Kā tehniski ekonomiski pamatotākais risinājums izvēlēta 26 dūņu apstrādes centru izveide; stratēģijas 
turpmākajā izstrādē tiek ņemti vērā vairāki būtiski kritēriji –  
ü pārstrādātas visas Latvijā saražotās notekūdeņu dūņas,  
ü galvenais izmantošanas veids – lauksaimniecība,  
ü pielietotas pēc iespējas vienkāršas apstrādes un pārstrādes tehnoloģijas,  
ü netiek pārtraukti jau esošie labie risinājumi (labās prakses).  

V.Ādamsons ierosina, ka ņemot vērā esošos minerālmēslu importa ierobežojumus no Baltkrievijas, ir 
piemērots brīdis “reklamēt” dūņas kā augstvērtīgu mēslojumu. G.Vectirāne piebilst, ka svarīgi ir atrast 
trāpīgus komunicēšanas instrumentus – lai lauksaimnieki saprastu, ka dūņas ir gatavs pieejams materiāls – 
ja ne gatava komposta veidā, tad kā komponente pašu gatavotam mēslojumam. Izpilddirektors atzīmē, ka 
šis ir identificēts kā problēmjautājums, tādēļ projekta ietvaros top arī plašai auditorijai (arī zemniekiem) 
domāta rokasgrāmata vieglā, uztveramā valodā un ir plānoti 6 reģionāli semināri, kuros dažādām 
iesaistītajām pusēm saprotamā valodā tiks skarti dažādi dūņu izmantošanas aspekti. Tāpat jāuzsver, ka ir 
izveidojusies laba sadarbība ar Zemnieku Saeimu, kuras galvenie pārstāvji dūņas uzskata par vērtīgu 
resursu; šī organizācija kalpo arī kā komunikācijas kanāls informācijas nodošanā lauksaimniekiem. 
A.Kļaviņš interesējas, vai arī Zemkopības ministrijā ir atsaucība šim jautājumam; izpilddirektors skaidro, 
ka viņi ir iesaistīti projekta realizācijā, pretestība nav. V.Ādamsons, savukārt, interesējas vai kāds no 
biedriem ir pēc savas iniciatīvas sapulcinājis vietējos zemniekus, lai sniegtu informāciju par dūņām. 
Klātesošie dalās savā pieredzē.  
S.Dejus informē, ka pie plānotajām aktivitātēm ir stratēģijas apspriešana ar dažādām iesaistītajām pusēm 
un tālāk par stratēģijas virzību un apstiprināšanu nacionālā mērogā būs atbildīga VARAM. Paralēli 
stratēģijas izstrādei tiks sagatavotas rekomendācijas likumdošanas izmaiņām, kas nepieciešamas 
pilnvērtīgai stratēģijas ieviešanai. Visas aktivitātes, izņemot stratēģijas apstiprināšanu (pēc VARAM 
plāniem – nākošā gada vidus) plānots pabeigt līdz šī gada beigām. 

6.2. Vēl viens projekts, kas, neskatoties uz pandēmijas apstākļiem, ir veiksmīgi īstenots un noslēdzies, ir “Ū-
vitamīns”. Projekta ietvaros novadītas nodarbības/lekcijas vispārizglītojošajās skolās Cēsīs, Rēzeknē un 
Jūrmalā, kā arī 5 universitātēs un 3 profesionālajās izglītības iestādēs. S.Dejus detalizētāk informē par 
aptverto mērķauditoriju, kā arī projekta ietvaros izveidotajiem un publiski pieejamajiem materiāliem - 
diviem informatīvajiem video (“Kur rodas krāna ūdens?” un “Kā gudri izmantot krāna ūdeni?”) un 
mācību semināra ierakstu. Projekts pabeigts 30.jūnijā, noslēguma atskaites apstiprinātas. 

6.3. Attiecībā uz nākotnē plānotiem projektiem – izpilddirektors informē par projektu Erasmus+ PoVe 2.0. 
Rīgas Tehniskā universitāte kopā ar Olaines tehnikumu (un sadarbības partneriem no Nīderlandes, Maltas, 
Skotijas un Čehijas) īsteno projektu PoVe. Projekta galvenā ideja ir veicināt profesionālo izglītību ūdens 
nozarē un labo prakšu pārnese. Projekta ietvaros Latvijā top iniciatīva “Ūdens ekselences centrs”, kas 
plānota kā savstarpēja informācijas apmaiņa dažādos ar ūdens sektoru saistītos līmeņos. Projekts tuvojas 
noslēgumam un, balstoties uz tā rezultātiem, tiek plānots nākošais projekts PoVe 2.0 ar līdzīgām 
aktivitātēm, kur iesaistīto partneru loks paplašinās ar tādām valstīm kā Vācija, Igaunija u.c. Galvenās 
plānotās saturiskās aktivitātes: 

• ūdenssaimniecības nozares ekselences centru stiprināšana, 
• starptautiskās mobilitātes aktivitātes, 
• ūdenssaimniecības mācību materiālu sagatavošana, 
• ūdenssaimniecības nozares reputācijas celšana  un atpazīstamības stiprināšana. 

Arī biedrībai būtu svarīgi līdzdarboties šajā projektā, lai sniegtu savu ieguldījumu sistēmas sakārtošanā un 
pilnveidošanā. No Latvijas bez LŪKAs projektā iesaistītos vēl Rīgas Tehniskā universitāte un 3 
profesionālās izglītības iestādes. Iespēja, ka projekta iesniegums tiktu apstiprināts un finansējums iegūts, 
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ir ļoti liela, jo šobrīd visā Eiropā noris tikai 6 pilotprojekti dažādās nozarēs, kas atbalsta šāda veida 
aktivitātes. Projekts tiek plānots uz 4 gadiem un no asociācijas puses projektā tiktu iesaistīts projekta 
vadītājs (atbildīgais par biedrības atbildībā esošo projekta aktivitāšu administratīvo darbu), lektors 
(atbildīgais par mācību materiālu sagatavošanu un izplatīšanu) un sabiedrisko attiecību speciālists. 
Projekta aktivitāšu īstenošanai pieteikumā šobrīd aprēķinātais nepieciešamais finansējums ir 88 000 EUR, 
kur 20% būtu asociācijas līdzfinansējums (17 500 EUR jeb 4375 EUR ik gadu). Projekta pieteikums ir 
gandrīz sagatavots, taču nepieciešams valdes lēmums par iesaisti šajā projektā. A.Dejus atbalsta dalību 
šādos projektos, taču svarīgi, lai ir pieejams plānotais cilvēkresurss ar atbilstošu kvalifikāciju un 
ieinteresētību, kā arī jāņem vērā asociācijas finanšu iespējas. G.Vectirāne piebilst, ka jāiesaistās, jo 
nozares nākotne ir pašu rokās. V.Ādamsons, savukārt, akcentē sabiedrisko attiecību nozīmīgumu nozares 
popularizēšanā, kā arī, balstoties uz savu pieredzi, nelolo cerības par labu profesionālo izglītību tuvākajā 
nākotnē, bet akcents būtu jāliek uz esošo strādājošo mūžizglītību. S.Dejus informē, ka projekta pieteikums 
jāiesniedz septembrī, projektu izvērtēšana paredzama līdz gada beigām, līdz ar to aktivitātes uzsāktos 
nākošā gada sākumā. 

LĒMUMS: valde vienbalsīgi atbalsta biedrības iesaistīšanos projektā Erasmus+ PoVe 2.0. 
6.4.  Attiecībā uz likumdošanas sfēru –  

6.4.1. periodā kopš kopsapulces ir sniegti biedrības atzinumi un viedokļi par: 
• MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” grozījumiem, 
• noteikumu projektu “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem 

nosacījumiem un to saturu”,  
• MK noteikumu Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas 

īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem 
pakalpojumiem” grozījumiem,  

• MK noteikumu Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā 
atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību 
ēkās" īstenošanas noteikumi”” grozījumiem; 

6.4.2. VARAM tuvākajā laikā atjaunos darba grupu ūdenssaimniecības problemātisko jautājumu 
risināšanai, no biedrības puses darba grupā deleģēti Edgars Daugelis un Sandis Dejus; 

6.4.3. biedrība piedalījās VARAM izsludinātajā cenu aptaujā par ieteikumu pašvaldību saistošo 
noteikumu izstrādei par pašvaldības līdzfinansējumu pieslēgumu centralizētajai 
ūdenssaimniecības sistēmai ierīkošanai sagatavošanu, taču diemžēl neuzvarēja. Papildus S.Dejus 
informē, ka VARAM bija izsludinājusi arī cenu aptauju par sabiedriskajām attiecībām 
ūdenssaimniecības nozarē ieguldītā popularizēšanai (investīcijām, projektiem u.tml.). Tā kā 
sabiedriskās attiecības nav mūsu asociācijas darbības lauks, tad mēs netikām uzrunāti, taču – 
sazinoties ar VARAM, panācām apstiprinājumu, ka mēs procesā tiksim iesaistīti (lai sabiedriskās 
aktivitātes būtu ar jēgu un saskaņotu sabiedrībai sniedzamo informāciju). 

6.5. Biedrība ir nosūtījusi SPRK vēstuli ar jautājumiem par tarifu piemērošanu pēc uzņēmumu apvienošanas; 
šobrīd tiek gaidīta atbilde. 

6.6. Ir notikuši vairāki semināri: 
ü 30.03. - Dzeramā ūdens kvalitātes direktīvas izmaiņas un to iespējamā ietekme uz ūdenssaimniecībām; 
ü 15.04. - Pašvaldības līdzfinansējums pieslēgumu izbūvei un ar to saistītie izaicinājumi; 
ü 29.04. - Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas Latvijā izstrāde; 
ü 16.06. - Pašvaldības līdzfinansējums pieslēgumu izbūvei un ar to saistītie izaicinājumi (sadarbībā ar 

Latvijas Pašvaldību savienību); 
ü 21.06. - Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un to izmantošana ūdenssaimniecību darbībā; 
ü 01.07. - Kiberdrošība pamatpakalpojumu sniedzēju uzņēmumos, tajā skaitā ūdenssaimniecībās. 

6.7. Regulāri notiek šī gada jaunās iniciatīvas: Ūdens stunda (katru ceturtdienu), ĢIS speciālistu stunda (reizi 
mēnesī) un Klientu apkalpošanas speciālistu stunda (reizi mēnesī). 

Izpilddirektors atgādina, ka informācija un materiāli par notikušajiem pasākumiem ir pieejami mājaslapas 
Biedru zonā. Ja kādam biedram ir nepieciešama papildus pieeja – lūgums informēt izpilddirektoru. 

7. 
7.1. S.Dejus informē par tuvākajā laikā plānotajām aktivitātēm: 

7.1.1. ieplānoti šādi semināri: 
• seminārs sadarbībā ar LSGŪTIS par būvprakses nodrošināšanu, 
• atkārtots seminārs par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, 
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• seminārs sadarbībā ar LIKTA par iepirkumu dokumentāciju un projektu realizāciju, 
• atkārtots seminārs par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas Latvijā izstrādi; 

7.1.2. notiks Ūdens stunda, ĢIS speciālistu stunda un Klientu apkalpošanas speciālistu stunda; 
7.1.3. nākošnedēļ ar Ūdens bāru asociācija piedalīsies sarunu festivālā LAMPA Cēsīs. 

7.2. Par lielajiem pasākumiem (LŪKA sporta spēles, LŪKA dzimšanas dienas pasākums, biedru ikgadējais 
pieredzes apmaiņas brauciens) – esošā situācija neliecina, ka varētu tos atbilstoši noorganizēt pretstatā 
semināriem, kuru organizācijā esam pielāgojušies apstākļiem. Klātesošie vienojas, ka ņemot vērā ar 
pasākumu organizēšanu saistītos ierobežojumus, patlaban neplānojam liela mēroga pasākumus. S.Dejus 
informē, ka attiecībā uz Baltijas valstu ūdenssaimniecības konferenci, ko plānots organizēt vienlaikus ar 
Austrumeiropas jauno zinātnieku konferenci – tās sagatavošana šobrīd notiek ar cerību, ka nākošā gada 
maijā pasākums varētu notikt. Savukārt V.Ādamsons piebilst, ka ņemot vērā līdzšinējo pieredzi COVID-
19 apstākļos – vislabākais laiks pasākumu rīkošanai ir jūlijs. 

7.3. Pēc diskusijām ar dažādām iesaistītajām pusēm par ūdenssaimniecības infrastruktūras iekļaušanu kritiskās 
infrastruktūras sarakstā un domājot par alternatīviem enerģijas avotiem kritiskās situācijās, pavasarī tika 
veikta biedru aptauja par ģeneratoru nodrošinājumu ūdensapgādē un notekūdeņu apsaimniekošanā. 
Atsaucās 12 biedru uzņēmumi – izpilddirektors prezentē apkopotos rezultātus. 

7.4. Par COVID-19 monitoringu notekūdeņos – S.Dejus izsaka pateicību tiem uzņēmumiem, kuri piekrita 
iesaistīties šajā monitoringa programmā. Atbilstoši Eiropas Komisijas rekomendācijām, līdz oktobrim 
šāds monitorings ir jāievieš visā Eiropā. Rekomendācijas gan paredz, ka monitorings jāievieš pilsētās, 
kurās ir vismaz 150 000 iedzīvotāji, bet Latvijā monitoringa programmā ir iekļautas 12 pilsētas. Svarīgi 
atzīmēt, ka notekūdeņos esošās SARS-COV-2 genoma daļas nevar izraisīt saslimšanu. Monitorings ļauj 
konstatēt izmaiņu tendences konkrētās lokācijās. Līdzīgi iespējams analizēt arī citu slimību vai vīrusu 
izplatību, kā arī sabiedrības kopējo veselības stāvokli: šobrīd paraugi tiek ievākti, lai pētītu COVID-19 
izplatību, taču visi paraugi tiek iesaldēti speciālās biobankās. Notekūdeņu monitoringa jautājumu 
koordinēšanai Zemkopības ministrija šobrīd veido darba grupu, kur biedrība ir deleģējusi Andi Dejus. 

8. 
S.Dejus aicina runāt par citiem jautājumiem, ja tādi ir. Klātesošajiem būtisku citu jautājumu nav. 
 

S.Dejus ziņo, ka ir izskatīti visi darba kārtībā paredzētie jautājumi un citu jautājumu no klātesošo puses 
izskatīšanai nav; sēde tiek slēgta. 
 
Valdes locekļi:   _______________________________ Daugelis Edgars  
 

_______________________________ Dambenieks Guntars 
 
_______________________________  Dejus Andis 
 
_______________________________ Ādamsons Varis 
 
_______________________________ Vectirāne Gudruna 
 

Valdes sēdi vadīja:  ________________________________  S.Dejus 

Valdes sēdi protokolēja:   _________________________________ D.Grīntāle 

 


