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BIEDRĪBA „LATVIJAS ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS UZŅĒMUMU 
ASOCIĀCIJA”  

vienotais reģ.Nr. 40008071092 
 
 

KOPSAPULCES PROTOKOLS NR.3/2022 
 
2022.gada 16.decembrī plkst.11:00        
  
Norise: Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, SIA Rīgas ūdens sapulču telpā 

Ø Kopsapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2022.gada 24.novembrī ar 
elektroniskā pasta starpniecību 

Ø Kopsapulci pēc valdes priekšsēdētāja Daiņa Miezīša mutiska rīkojuma vada: izpilddirektors 
Sandis Dejus. 

Ø Kopsapulces gaitu protokolē: projektu vadītāja Jeļena Andrusa. 
Kopsapulcē piedalās: 

BIEDRI 

1 Aizkraukles novada SIA Aizkraukles ūdens Gudruna Vectirāne valdes locekle 

2 Babītes Siltums SIA Dace Šveide valdes locekle 

3 Cēsu pilsētas SIA VINDA  Varis Ādamsons valdes priekšsēdētājs 

4 Daugavpils ūdens  SIA Jeļena Lapinska valdes locekle 

5 DOBELES ŪDENS  SIA Dainis Miezītis valdes loceklis 

6 Gulbenes Energo Serviss SIA Rihards Korns valdes loceklis 

7 Ikšķiles māja SIA Uģis Plaudis ūdenssaimniecības dienesta 
vadītājs (pilnvara) 

8 JELGAVAS ŪDENS SIA Edgars Līcis valdes loceklis 

9 Jēkabpils ūdens SIA Artūrs Smagars valdes loceklis 

10 Jūrmalas ūdens SIA Jānis Daugavvanags komercdirektors 

11 Kuldīgas ūdens SIA Andris Kļaviņš valdes priekšsēdētājs 

12 LIEPĀJAS ŪDENS SIA Andis Dejus valdes priekšsēdētājs 

13 MADONAS ŪDENS SIA Guntars Dambenieks valdes priekšsēdētājs 

14 MĀRUPES KOMUNĀLIE 
PAKALPOJUMI SIA Dace Šveide valdes locekle 

15 Ogres novada pašvaldības aģentūra Ogres 
komunikācijas  SIA Artūrs Robežnieks direktora p.i. 

16 Pašvaldības SIA ŪDEKA Edgars Daugelis valdes priekšsēdētājs 

17 Pašvaldības SIA Valgums-S Antra Alksne valdes locekle 

18 Pašvaldības SIA VANGAŽU AVOTS Guntars Dambenieks pilnvarota persona (pilnvara) 

19 Rīgas ūdens SIA Normunds Zvaunis valdes loceklis (pilnvara) 

20 RĒZEKNES ŪDENS SIA Vladimirs Petrovs valdes loceklis 

21 SALDUS KOMUNĀLSERVISS SIA Jānis Blūms valdes priekšsēdētājs 

22 SALTAVOTS SIA Ivars Ķiksis izpilddirektors (pilnvara) 

23 Smiltenes NKUP SIA Aigars Vīvuliņš  valdes loceklis 

24 TALSU ŪDENS SIA Kristīne Riekstiņa-
Sniedziņa 

Administratīvās nodaļas vadītāja 
(pilnvara) 
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25 Tukuma ūdens SIA Ainārs Feldmanis valdes loceklis 

26 Valmieras ūdens SIA Nauris Kalniņš attīstības daļas vadītājs 

 27 Ūdensnesējs Serviss SIA Mihails Bušujevs valdes priekšsēdētājs 
ASOCIĒTIE BIEDRI 

28 Akorda SIA Artūrs Šveide valdes loceklis 

29 Evopipes SIA Jānis Eizāns pārdošanas vadītājs 

30 MATIVESI OU Māris Kampenuss pārdošanas inženieris 

31 RADESS Ltd SIA Ilmārs Igaunis valdes loceklis 

32 ALWARK SIA Viktors Igošins tirdzniecības menedžeris 
33 INDUCONT SIA Artūrs Ribikausks projektu vadītājs 
VIESI 
34 ViaCon Latvija SIA Jānis Melnis projektu vadītājs 
ADMINISTRĀCIJA 
35 LŪKA Sandis Dejus izpilddirektors 
36 LŪKA Jeļena Andrusa projektu vadītāja 

 
Ø Kopsapulcē no 38 biedrības biedriem piedalās 27 (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  
Kopsapulces darba kārtībā: 

1. Kopsapulces dienaskārtības apstiprināšana 
2. Balsu skaitīšanas komisijas izveide 
3. SIA ViaCon Latvija iesnieguma par uzņemšanu biedrībā izskatīšana 
4. Kopsavilkuma informācija par Biedrības budžetu (ieņēmumu – izdevumu tāmi) un 

īstenotajām aktivitātēm 2022.gadā 
5. Kopsavilkuma informācija par Biedrības budžetu (ieņēmumu – izdevumu tāmi) 

2023.gadam. Biedrības budžeta (ieņēmumu – izdevumu tāmes) 2023.gadam 
apstiprināšana 

6. Informācija par biedrības plānotajām aktivitātēm 2023.gadā 
7. Dažādi jautājumi. 

 
1. 

S.Dejus iepazīstina ar valdes izstrādāto darba kārtību 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 iepazīstina ar 
balsošanas tehniski organizatoriskajiem jautājumiem. 
 
S.Dejus lūdz biedrus balsot par kopsapulces darba kārtības apstiprināšanu. 

Balsojuma rezultāti: 
„PAR” 27, „PRET” 0, „ATTURAS” 0.  
LĒMUMS: apstiprināt kopsapulces grozīto darba kārtību. 
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1.1. 
S.Dejus ierosina un lūdz biedrus balsot par kopsapulces gaitas protokolēšanu, uzdodot to projektu 
vadītājai J.Andrusai. 
 
Balsojuma rezultāti: 
„PAR” 27, „PRET” 0, „ATTURAS” 0.  
LĒMUMS: apstiprināt par sapulces protokolistu J.Andrusu. 
 

2. 
S.Dejus aicina izveidot balsu skaitīšanas komisiju. Kopsapulce izveido balsu skaitīšanas 
komisiju trīs cilvēku sastāvā: 

a. Ilmārs Igaunis – SIA RADESS Ltd valdes loceklis, 
b. Jānis Eizāns – SIA EVOPIPES pārdošanas vadītājs, 
c. Viktors Igošins – SIA ALWARK tirdzniecības menedžeris. 

 
S.Dejus aicina klātesošos balsot par balsu skaitīšanas komisiju. 
 
Balsojuma rezultāti: 
„PAR” 27, „PRET” 0, „ATTURAS” 0.  
LĒMUMS: apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: 

a. Ilmārs Igaunis – SIA RADESS Ltd valdes loceklis, 
b. Jānis Eizāns – SIA EVOPIPES pārdošanas vadītājs, 
c. Viktors Igošins – SIA ALWARK tirdzniecības menedžeris. 

 
3. 

S.Dejus ziņo ka ir saņemts iesniegums par uzņemšanu biedrībā no SIA ViaCon Latvija. SIA 
ViaCon Latvija projektu vadītājs Jānis Melnis iepazīstina ar sevi un uzņēmuma darbību. 
Pievienojoties biedrībai, saredz potenciālu uzņēmuma attīstībai. 
 
S.Dejus aicina klātesošos balsot par SIA ViaCon Latvija kā asociētā biedra uzņemšanu biedrībā. 
 
Balsojuma rezultāti: 
„PAR” 27, „PRET” 0, „ATTURAS” 0.  
LĒMUMS: Uzņēmumu SIA ViaCon Latvija, vienbalsīgi, uzņemt biedrībā. No 2023.gada 
janvāra nosakot ikmēneša maksu 250 EUR apmērā un 71 EUR iestāšanās maksu. 

 
4. 

S.Dejus ziņo par biedrības 2022.gadā īstenotām aktivitātēm un ieņēmumu izdevumu tāmi. Izsūtīti 
2302 e-pasti, 39 vēstules, 6 atzinumi, īstenotas vairāk kā 200 tikšanās. Biedrība sadarbojās ar 
Latvijas Pašvaldību Savienību, LSGŪTIS, LDDK, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju, SPRK, Rīgas Tehnisko Universitāti, EVEL un EurEau. Īstenoti vairāki semināri 
asociācijas biedriem. Biedrībai 2022.gada laikā pievienojās 3 jauni biedri un 2 asociēti biedri 
(ieskaitot SIA ViaCon Latvia). Tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Minheni, 
Vācija. Veiksmīgi realizētas vasaras sporta spēles visiem asociācijas dalībniekiem. Ir uzsākta 
izglītības programma īstenošana Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā. Sadarbībā ar 
LSGŪTIS apmācīti  un sertificēti 53 nereglamentētās sfēras speciālisti. Biedrība aktīvi turpina 
popularizēt ūdens dzeršanu no krāna. Saņemts finansējums par līdz šim īstenotajiem darbiem 
LIFE Goodwater IP projekta ietvarā. VISC projekts noslēgts, viss finansējums ir attiecināts un 
saņemts. Sadarbība ar EVEL īstenots un pabeigts Erasmus + “Profesionālās izglītības attīstība 
vides sektorā” projekts, nepieciešams iesniegt gala atskaiti. Uzsākts Erasmus PoVE projekts. 
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Saņemta pirmā finansējuma daļa un uzsākts jauns projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)”. Dažādu projektu realizācijai piesaistīti atbilstošu nozaru 
eksperti.  
 
S.Dejus skaidro 2022.gada ieņēmumu izdevumu tāmi. 

5. 
S.Dejus izskaidro 2023.gada budžeta priekšlikumu.  
Ieņēmumu pozīcijas: 

• Salīdzinot ar 2022.gada plānotajiem ieņēmumiem plānots būtisks samazinājums, kas 
saistīts ar LIFE Goodwater IP projekta turpmākajiem maksājumiem, kur līdzekļi saņemti 
2022.gadā, bet nākošais maksājums no projekta finansētājiem plānots 2024.gadā; 

• plānots LŪKA administrācijas ienākumu palielinājums, kas saistīts ar 18.08.2022 
biedrības kopsapulcē apstiprināto jauno biedru naudas aprēķina metodiku; 

• plānots par pieaugums pozīcijā par citu pakalpojumu sniegšanu, kas saistīts ar pieredzes 
apmaiņas brauciena iespējamo izmaksu palielinājumu un Baltijas konferences 
organizēšanu; 

Izdevumu pozīcijas: 
• plānots pieaugums, kas saistīts ar LIFE Goodwater IP projekta realizāciju un aktivitāšu 

atsākšanu tajā; 
• plānots būtisks pieaugums administrācijas atalgojuma pozīcijās, lai nodrošinātu esošo 

darbinieku atalgojuma pieaugumu, kā arī vismaz divu papildus darbinieku piesaisti 
administrācijā; 

• biroju uzturēšanas izdevumu pozīcijās prognozēts pieaugums, kas saistīts ar 
ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumu iepirkšanu; 

• būtisks pieaugums plānots arī semināru, apmācību un kursu organizēšanas izdevumos, 
jo plānots organizēt Baltijas valstu konferenci, kā arī pieredzes apmaiņas braucienu un 
nozares saliedēšanās pasākumu. 

• Kā arī izdevumu pozīcijā plānojas paliels pieaugums tieši LIFE Goodwater IP projekta 
aktivitātēm. 

 
Pēc budžeta priekšlikuma izskatīšanas, S.Dejus aicina klātesošos balsot par budžeta (Ieņēmumu 
– izdevumu tāmes) priekšlikuma 2023.gadam apstiprināšanu. 
 
Balsojuma rezultāti: 
„PAR” 27, „PRET” 0, „ATTURAS” 0.  
LĒMUMS: apstiprināt 2023.gada budžetu 

 
6. 

S.Dejus iepazīstina ar biedrības 2023.gada plānotiem pasākumiem un to provizoriskajiem norises 
laikiem: 

• LŪKA vadītāju tikšanās - 13.01.2023 
• Baltijas valstu konference – 25-26.05.2023 
• LŪKA biedru sporta spēles – 27-29.07.2023 
• LŪKA biedru ikgadējais pieredzes apmaiņas brauciens – augusts/septembris – 

Rietumvācija (testēšanas laboratorijas, mazās NAI, ražotnes) 
• Valdes sēdes – 24.02.2023, 5.06.2023, 8.09.2023, 24.11.2023 
• Kopsapulces – 24.03.2023, 15.12.2023 
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Turpināsies darbi pie Erasmus PoVE 2.0 projekta, LIFE Goodwater IP projekta, 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)” projekta. Plānots 
atkārtots pieteikums Erasmus mazās partnerības projektam sadarbībā ar EVEL un LDDK. 

7. 
Dažādi jautājumi 
S.Dejus ziņo par sadarbību ar ziedot.lv un palīdzību Ukrainas ūdenssaimniecībām. Tuvākajā 
laikā tiks veikts pēdējais šī gada savākto ziedojumu pārskaitījums uz Ukrainu. Kā arī pateicoties 
biedru aktivitātei izdevās savākt ap 25 ģeneratoriem kurus janvāra laikā plānots nogādāt uz 
Ukrainu. 
 
S.Dejus ziņo par Gudrunas Vectirānes (Aizkraukles novada SIA Aizkraukles ūdens valdes 
locekles) iecelšanu biedrības Goda Biedru statusā. 
 
D.Miezītis ziņo par aiziešanu no SIA Dobeles Ūdens valdes locekļa amata ar 31.01.2023. 
 
 
 

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

 
Kopsapulci vadīja:   ___________________________________  
 S.Dejus 
   
Kopsapulci protokolēja:  ___________________________________            
J.Andrusa 


