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Bilance 

 (eiro) 

 Skaidrojums 31.12.2022. 31.12.2021. 

AKTĪVS    

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI    

 Pamatlīdzekļi 3 10 144 15 265 

    

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ  10 144 15 265 

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

 Krājumi 4 30 30 

 Debitori 5 35 386 32 470 

 Nauda 6 205 053 32 514 

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ  240 469 65 014 

AKTĪVS KOPĀ  250 613 80 279 

    

PASĪVS    

FONDI    

 Pamatfonds    

 Rezerves fonds  7 -21 075 -21 107 

 Iepriekšējo gadu rezerves fonds  -21 107 43 953 

 Pārskata gada rezerves fonds  32 -65 060 

FONDI KOPĀ  -21 075 -21 107 

KREDITORI    

ILGTERMIŅA KREDITORI    

 Citi aizņēmumi 8 270 146 94 934 

ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ  270 146 94 934 

ĪSTERMIŅA KREDITORI    

 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 
 obligātās iemaksas 

9 1 3 595 

 Pārējie kreditori 10 1 541 2 857 

ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ  1 542 6 452 

KREDITORI KOPĀ  271 688 101 386 

PASĪVS KOPĀ 
 
 

250 613 80 279 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 

  (eiro) 

 Skaidrojums 2022. gads 2021. gads 

IEŅĒMUMI    

 Biedru nauda un iestāšanās nauda  11 119 978 112 006 

 Saņemtās dotācijas 12 17 478 83 120 

 Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 13 46 317 955 

IEŅĒMUMI KOPĀ  183 773 196 081 

IZDEVUMI 
 

  

 Algas 15 57 406 102 863 

 Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  13 543 23 878 

 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana 

 5 121 5 242 

 Citi izdevumi  107 671 129 158 

IZDEVUMI KOPĀ  183 741 261 141 

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA  32 -65 060 

 
2022. gadā un 2021. gadā Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija 
nesaņēma ziedojumus, dāvinājumus un mantojumus. 
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ZIŅOJUMS 
 

Vispārīga informācija par asociāciju 

Biedrības nosaukums 
Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija 
(turpmāk tekstā – LŪKA) 

Juridiskais statuss 

 

Biedrība  

Reģistrācijas Nr. Biedrību un 
nodibinājumu reģistrā, reģistrācijas 
vieta un datums 

Nr. 40008071092, 15.11.2002. 

Adrese (juridiskā un pasta) Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046, Latvija 

Biedri  38 (ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji) 

Asociētie biedri 
12 (uzņēmumi nodrošina ar ūdensapgādes un kanalizācijas 
nozari saistītus pakalpojumus un preces) 

Augstākā pārvaldes institūcija LŪKA biedru kopsapulce 

Valde  

valdes priekšsēdētājs 

Dainis Miezītis, amatā no 08.04.2022-31.01.2023. 

Guntars Dambenieks, amatā no 24.02.2023. 

Edgars Daugelis, amatā no 07.03.2019-07.04.2022. 

valdes locekļi 

Dainis Miezītis, amatā no 07.03.2019 

Edgars Daugelis, amatā no 07.03.2019 

Guntars Dambenieks, amatā no 07.03.2019 

Andis Dejus, amatā no 07.03.2019 

Gudruna Vectirāne, amatā no 07.03.2019 

Antra Alksne, amatā no 07.03.2019 

Dace Šveide, amatā no 08.04.2022 

Varis Ādamsons, amatā no 07.03.2019-07.04.2022 

Izpilddirektors Sandis Dejus, amatā no 03.03.2020 

Grāmatvedis, kas parakstījis gada 
pārskatu 

Diāna Dambeniece, ārpakalpojuma grāmatvedis, uzņēmums 
VADĪBAS UN FINANŠU GRĀMATVEDĪBA SIA, 
reģ.nr.45403013065. 

Revīzijas komisija: 

Andris Kļaviņš, amatā kopš 07.03.2019 

Aigars Vīvuliņš, amatā kopš 07.03.2019 

Igors Kude, amatā kopš 17.12.2020. 

Nodarbināto personu skaits, t.sk. 
nodarbināti ar uzņēmuma līgumu 

6 – 31.12.2022. (4 – 31.12.2021.) 

Pārskata gads No 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim 
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Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas 

 vadības ziņojums 
 

Svarīgākie notikumi pārskata gadā un nākotnes perspektīvas 
Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA) ir biedrība, kas uz 
brīvprātības principiem apvieno ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus Latvijas Republikā 
un personas, kas nodarbojas ar ūdenssaimniecības būvju projektēšanu, būvniecību, 
būvuzraudzību, speciālistu sagatavošanu, ūdensapgādes un kanalizācijas būvniecības materiālu 
ražošanu un tirdzniecību. 
 
Kopumā Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija apvieno Latvijas teritorijā 
darbojošos 51 nozares uzņēmumus, no kuriem 38 (biedri) ir ūdenssaimniecības sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēji un 13 (asociētie biedri) uzņēmumi nodrošina ar ūdensapgādes un 
kanalizācijas nozari saistītus pakalpojumus un preces. 
 
Jau kopš 1990.gada LŪKA apvieno nozares uzņēmumus, lai iestātos par Latvijas 
ūdenssaimniecības nozares aizstāvību un kopīgi veicinātu ūdensapgādes un kanalizācijas 
uzņēmumu attīstību. Biedrība nodrošina nozares pārstāvniecību arī ārpus Latvijas –  gan Baltijas 
reģionā, gan Austrumeiropā, kā arī Eiropas Savienībā (Eiropas Ūdenssaimniecību asociācijas 
(EurEAU) biedrs). Asociācija savu viedokli virza un aizstāv dažādās organizācijās, piemēram, 
sadarbojoties ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju; aktīvi sadarbojas 
ar valstiskām un nevalstiskām institūcijām, kā piemēram: Ekonomikas ministrija, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju regulēšanas komisija u.c., uzņēmumiem, tehnoloģiju klasteriem, izglītības 
iestādēm (īpaši ar Rīgas Tehnisko Universitāti, iesaistoties dažādu projektu un pētījumu 
atbalstīšanā un īstenošanā), lai organizācijas biedriem nodrošinātu operatīvu to pārstāvniecību 
un aktuālas informācijas pieejamību, kā arī piedalās Saeimas komisiju/apakškomisiju sēdēs, 
dažādās valstiska mēroga darba grupās un komitejās, t.sk., ES Struktūrfondu Uzraudzības 
komitejā un Vides apakškomitejā. 
 
LŪKA administrācija, ciešā sadarbībā ar valdi un 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 (gan klātienes, gan attālinātā 
režīmā), lai iepazīstinātu biedrības biedrus ar jaunākajām tendencēm nozarē, kā arī celtu 
ūdenssaimniecības uzņēmumu vadības un darbinieku zināšanas un profesionālo pilnveidi. Kā arī 
sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) ir turpināts aktīvs darbs pie izglītības 
sistēmas vides pilnveidošanas, tai skaitā ūdenssaimniecības, nozarē kā ietvarā biedrība ir 
realizējusi projektus: 1) sadarbībā ar Igaunijas ūdenssaimniecību asociāciju (EVEL) ir īstenots 
Erasmus+ programmas Maza mēroga partnerības projekts “Profesionālās izglītības attīstība 
vides sektorā”; 2) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, profesionālās izglītības iestādēm un 
partneriem no vairākām Eiropas valstīm ir uzsākta Erasmus+ programmas projekta 
“Profesionālās izglītības ekselences centri ūdenssaimniecības sektorā” īstenošana; 3) sadarbībā 
ar biedrības biedriem, veicinot izglītības nozares kapacitātes celšanu, Valsts izglītības un satura 
centra (VISC) finansēta aktivitāte Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā ķīmiskās rūpniecības 
un tās saskarnozarē, vides aizsardzības jomā. 
 
Turklāt, sadarbībā ar LDDK, Vides izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un Vidzemes Tehnoloģiju 
un dizaina tehnikumu ir uzsākta 20 nozares speciālistu apmācība Vides iekārtu tehniķa 
programmā. 
 
Biedrība 2022.gadā (sākot ar martu) bija apturējusi aktivitātes LIFE GOODWATER IP projekta 
realizācijā, lai izlīdzinātu biedrības budžeta plūsmu un saņemtu maksājumu no vadošā partnera 
Latvijas Vides ģeoloģijas un metroloģijas centra (LVĢMC). Pēc maksājuma saņemšanas 
2022.gada decembrī tika atsāktas darbības projektā. Projekta gaitā sagatavotā Notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanas stratēģija Latvijā ir virzīta uz sabiedrisko apspriešanu un secīgi Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) to virza uz apstiprināšanu Ministru 
kabinetā. 
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Atbilstoši iespējamiem ūdenssaimniecības nozares darbības apdraudējumiem, biedrība ir 
uzsākusi Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētu projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
drošība ārkārtas apstākļos (UPDAA)”, lai veicinātu nozares izpratni par tās darbības 
nepārtrauktību un noturību. 
 
Pārskata periodā, lai veicinātu biedrības ietekmi nacionālās un starptautiskās politikas veidošanā 
un uzlabotu nozares zināšanu kapacitāti, biedrība ir iestājusies Eiropas ūdenssaimniecības 
uzņēmumu asociācijā (EurEau). Darbībai asociācijā deleģēti gan biedrības administrācijas, gan 
valdes, gan arī biedru pārstāvji. Nacionālā mērogā turpināta cieša sadarbība ar nozares 
ministrijām – VARAM, Zemkopības ministriju, Veselības ministriju, Ekonomikas ministriju, 
Izglītības ministriju, partnerorganizācijām – biedrība Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), Rīgas 
Tehniskā universitāte (RTU), biedrība Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru 
savienība (LSGŪTIS) un valsts institūcijām – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, 
Veselības inspekcija, Valsts vides dienests. 
 
Atsaucoties uz Ukrainas ūdenssaimniecības asociācijas lūgumu, visa pārskata perioda garumā 
sadarbībā ar Ziedot.lv ir ticis organizēts gan finansiāls, gan materiāls atbalsts Ukrainas kolēģiem, 
lai nodrošinātu drošu ūdensapgādi un ar to saistītās aktivitātes. 
 
Pārskata perioda laikā: 

- organizētas vairāk nekā 200 sanāksmes un tikšanās; 
- īstenota vairākkārtēja publicēšanās dažādos medijos, popularizējot ūdenssaimniecības 

nozari; 
- veicināta ūdenssaimniecības nozares nozīmības apzināšanās sabiedrībā, piedaloties 

semināros, konferencēs un tikšanās reizēs; 
 
Valde uzskata, ka biedrības vārdā tā ļoti sekmīgi pārskata periodā ir pildījusi statūtos noteikto - 

- 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; 

- pārstāvēt un aizstāvēt Biedrības biedru intereses; 
- 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. 

 
Valdes locekļi ir aktīvi komunicējuši ar visām iesaistītajām pusēm - VARAM, LVĢMC, EM, ZM, 
LPS, SPRK, LSGŪTIS, VI, VVD un citām institūcijām, skaidrojot savas intereses un problēmas. 
 
Nozīmīgākie 2023.gadā plānotie pasākumi: 

- dalība projekta LIFE GOODWATER IP ietvaros; 
- Erasmus+ programmas projektu realizācija; 
- UDPAA projekta realizācija; 
- līdzdalība nozares politikas veidošanā (tostarp saistošo normatīvo aktu, metodiku, 

vadlīniju un to grozījumu izstrādē); 
- biedru uzņēmumu personāla tālāka izglītošana, profesionālās kapacitātes celšana. 

 
Finansiālais stāvoklis un darbības finanšu rezultāti 2022. gadā 
2022. gadu LŪKA noslēdza ar pozitīvu finanšu rezultātu – tās ieņēmumi pārsniedza izdevumus 
par 32 eiro. LŪKA kopējie aktīvi 2022. gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, palielinājušies 
par 170 334 eiro. To apjoms 2022. gada 31. decembrī bija 250 613 eiro, no kuriem 205 053 eiro 
tika uzglabāti kontos Latvijā reģistrētās kredītiestādēs.  
 
2022.gadā tika saņemti priekšfinansējumi projektiem 175 212 eiro, par kuriem izlietotā 
finansējuma attiecināšana un apstiprināšana plānota ilgtermiņā.  
Izvērsta informācija par LŪKA finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem sniegta LŪKA  

2022.  gada finanšu pārskatā. 
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Bilances un ieņēmumu un izdevumu posteņu skaidrojumi 

 
1. Gada pārskata sagatavošanā izmantotais vērtības mērs 
Gada pārskata sagatavošanā izmantota Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalstu 
naudas vienība – euro (tālāk tekstā – eiro). 
 
2. Gada pārskata sagatavošanas pamatojums 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Grāmatvedības likuma  18. panta otrās daļas 1. punktu, 
gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2022. gada 
14.jūlijā izdotajiem noteikumiem Nr. 439 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un 
arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā”, 
ievērojot sākotnējo izmaksu uzskaites principu. 
 
3. Pamatlīdzekļi 

(eiro) 

 

Datori, informācijas 

sistēmas, 

datorprogrammu 

produkti un datu 

uzkrāšanas iekārtas 

Visi pārējie 

pamatlīdzekļi Kopā 

IEGĀDES VĒRTĪBA    

 31.12.2021. 5 638 22 718 28 356 

Iegādāts 2022. gadā  - - - 

 31.12.2022.  5 638 22 718 28 356 

UZKRĀTAIS NOLIETOJUMS    

 31.12.2021. 3 604 9 488 13 092 

Aprēķināts nolietojums 2022. gadā 1 340 3780 5 120 

 31.12.2022. 4 944 13 268 18 212 

ATLIKUSĪ VĒRTĪBA    

 31.12.2021. 2 034 13 230 15 264 

 31.12.2022. 694 9450 10 144 

 
2022. gada beigās joprojām tika turpināts lietot arī tādus pamatlīdzekļus to iegādes vērtībā 
5435 eiro, kuru iegādes vērtība to lietderīgās izmantošanas laikā jau pilnībā atzīta kā izdevumi.  
 
4. Krājumi 
 (eiro) 

 31.12.2022. 31.12.2021.  

Degviela 30 30 

Krājumi kopā 30 30 

 
5. Debitori 
 (eiro) 

 31.12.2022. 31.12.2021. 

Norēķini par biedru naudām 3 451 2 732 

Šaubīgie debitori, norēķini par biedru naudām 28 088 28 088 

Drošības nauda par telpu nomu, degvielu 1 164 1 164 

Nākamo periodu izdevumi 486 486 

Pārmaksātie nodokļi 1162 0 

Debitori kopā 35 386 32 470 
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6. Nauda 
 (eiro) 

 31.12.2022. 31.12.2021. 

Nauda kontos Latvijā reģistrētās kredītiestādēs 205 053 32 514 

Nauda kopā 205 053 32 514 

 
Visa LŪKA rīcībā esošā nauda 31.12.2022. tiek glabāta divās Latvijā reģistrētās kredītiestādēs. 
 
7. Rezerves fonds 
 (eiro) 

  

Rezerves fonds 31.12.2020. 43 953 

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem 2021. gadā  -65 060 

Rezerves fonds 31.12.2021. -21 107 

Ieņēmumu (+) pārsniegums pār izdevumiem 2022. gadā 32 

Rezerves fonds 31.12.2022. -21 075 

 
8. Citi aizņēmumi 
 (eiro) 

 31.12.2022. 31.12.2021. 

Saņemts valsts budžeta finansējuma avanss projekts 
LIFE GOODWATER IP, Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 
(VRAA)  

46 059 46 059 

Saņemts finansējums no Eiropas Savienības fondiem, 
Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem 
avanss, Projekts LIFE GOODWATER IP, Nr.LIFE18 
IPE/LV/000014 (EK LIFE) 

168 875 48 875 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 
Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Maza mēroga partnerības 
projekts pieaugušo izglītības sektorā Nr. 2021-2-LV01-
KA210-VET-000048720 "Profesionālās izglītības attīstība 
vides sektorā" avanss 

13 002 - 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ERASMUS-
EDU-2021-PEX-COVE projekts Platform of Vocational 
Exelence Water Scale-up (PoVE Water)/ "Profesionālās 
izglītības ekselences platformu mērogošana 
ūdenssaimniecības sektorā" avanss 

35 422 - 

Valsts Reģionālās attīstības aģentūras finansētās 
Aktivitātes Sabiedrības projekti vides politikas veidošanai 
un īstenošanai projekts Nr.1-08/59/2022 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu drošība ārkārtas 
apstākļos (UPDAA)" avanss 6 788 - 

Citi aizņēmumi kopā 270 146 94 934 
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9. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
 (eiro) 

 
Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 

Valsts 
sociālās 

apdrošināšan
as obligātās 

iemaksas 

Uzņēmējdar
bības riska 

valsts 
nodeva 

Pievienotās 
vērtības nodoklis 

 Prasības (-)/saistības 
 31.12.2020. 

- - - - 

 Aprēķināts 2021. gadā 19 079 34 675 13 3 575 

 Samaksāts 2021. gadā 17 858 32 303 12 3 575 

 Prasības (-)/saistības 
 31.12.2021. 

1 221 2 373 1 - 

 Aprēķināts 2022. gadā 13 019 20 056 9 877 

 Samaksāts 2022. gadā 14 240 22 429 9 2 039 

Prasības (-)/saistības 
31.12.2022. 

- - 1 (1162) 

 
10. Pārējie kreditori 
 (eiro) 

 31.12.2022. 31.12.2021. 

Uzkrājumi atvaļinājumiem 817 2 575 

Uzkrātie izdevumi 424 0 

Saistības pret citiem pakalpojumu sniedzējiem 300 282 

Pārējie kreditori kopā 1 541 2 857 

 
11. Biedru nauda un iestāšanās nauda 

(eiro) 

 2022. gads 2021. gads 

Biedru nauda 111 884 108 964 

Jaunu biedru iestāšanās nauda 8 094 3 042 

Biedru nauda un iestāšanās nauda kopā 119 978 112 006 

 

 31.12.2022. 31.12.2021. 

LŪKA biedri  38 36 

LŪKA asociētie biedri 13 11 

LŪKA biedru skaits kopā 51 47 

 
12. Saņemtās dotācijas 
 (eiro) 

 2022. gads 2021. gads 

Akceptētie izdevumi, projekts LIFE18IPE/LV/000014 (NACFIN) - 76 128 

Akceptētie izdevumi, projekts 1-08/86/2020 "Ū-vitamīns" - 6 992 

Finansējums Erasmus+ 10 998 - 

Finansējums VISC projekts 6 480 - 

Saņemtās dotācijas kopā 17 478 83 120 

 
13. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 
 (eiro) 

 2022. gads 2021. gads 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības, semināru rīkošana 46 317 955 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības kopā 46 317 955 
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14. Biedrības pārvaldes institūcijas locekļi, kas saņēmuši algu vai atlīdzību par 
noteikta veida izdevumiem. 
Pārskata gadā biedrības pārvaldes institūcijas locekļi nav saņēmuši algu vai atlīdzību. 
 
15. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas 
kopsumma. 
Pārskata gadā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits ir 4; pārskata gadā 
ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku algas un ar uzņēmuma līguma nodarbināto 
atlīdzības kopsumma (pārskata gadā aprēķināto darba algu, atlīdzību vai citu darba 
samaksai pielīdzināmu maksājumu summas pirms nodokļu vai citu likumos paredzētu 
maksājumu atskaitīšanas) ir 57 406 eiro. Pārskata gadā ar Autoratlīdzības līgumu 
nodarbināto izpildītāju atalgojuma kopsumma ir 13 532 eiro. 
 
16. Informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas 
(galvojumi)). 
Pārskata gadā biedrībai būtisku saistību, kas nav ietvertas bilancē, nav. 
 
 
 
Gada pārskatu no 3. līdz 11. lpp. valde sagatavoja  2023. gada 24.martā  apstiprināšanai 
Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas asociācijas biedru kopsapulcē.  
  
 
Gada pārskatu ar drošu elektronisku parakstu ir parakstījis valdes priekšsēdētājs 
__________________________ . Paraksts satur laika zīmogu. 
 
 

FINANŠU PĀRSKATS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
VALDES LOCEKĻA ELEKTRONISKAIS PARAKSTS ATTIECINĀMS UZ VADĪBAS 

ZIŅOJUMU NO 5. LĪDZ 11. LAPAI, KĀ ARĪ GADA PĀRSKATU KĀ 
VIENOTU DOKUMENTU NO 1. LĪDZ 11. LAPAI. 

 
PAR GRĀMATVEDĪBAS KĀRTOŠANU ATBILDĪGĀS PERSONAS ELEKTRONISKAIS 

PARAKSTS ATTIECINĀMS UZ GADA PĀRSKATU KĀ VIENOTU 
DOKUMENTU NO 1. LĪDZ 11. LAPAI. 


