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VALDES PĀRSKATS PAR DARBU 

2021.GADĀ (par periodu 19.03.2021.-25.03.2022.) 
 
 
Par 2021.gada darbību biedru Kopsapulcei atskaitās valde, kura savu darbu uzsāka 2019.gada 7.martā 
un ir noslēgusi trešo 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 (līdz 28.02.2022) 
Evita Norkuse Projektu vadītāja asistente (11.09.2020.- 24.01.2022.) 
Jeļena Andrusa Projektu vadītāja (no 01.03.2022) 
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Apkopojot ūdenssaimniecības nozarē paveikto 2021.gadā un plānoto 2022.gadā, biedrības „Latvijas 
Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (turpmāk – LŪKA) valde var atskaitīties par 
asociācijai pietiekami darbīgu un jaunām iniciatīvām pilnu gadu. 
 

*** 
 

Uz 2022.gada 25.martu LŪKA ir 37 biedri, 11 asociētie biedri, 11 Goda biedri. 
 

Pārskata perioda izmaiņas biedru sarakstā: 
 
Iestājušies: 

ü SIA “DDRE PLUSS” (asociētais biedrs) 
ü A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” (biedrs) 

Izstājies (apturējis darbību biedrībā): 
ü SIA “Sanistal” (asociētais biedrs) 

 
*** 

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 (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 pilnveidošanas vides, tai skaitā ūdenssaimniecības, 
nozarēs, kā rezultātā sadarbībā ar Igaunijas ūdenssaimniecību asociāciju (EVEL) ir iesniegts 
Erasmus+ programmas Maza mēroga partnerības projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides 
sektorā”. Izglītības jautājumu risināšanai sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, profesionālās 
izglītības iestādēm un partneriem no vairākām Eiropas valstīm ir iesniegts Erasmus+ programmas 
pieteikums “Profesionālās izglītības ekselences centri ūdenssaimniecības sektorā”. 
Biedrība ir aktīvi turpinājusi 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. 
Pārskata periodā biedrība ir veikusi projekta “Ū-vitamīns” realizāciju, par ūdenssaimniecības sektoru 
un dzeramā ūdens lietošanas paradumiem izglītojot un informējot vairāk nekā 1300 skolēnu un 
jauniešu. Projekta ietvaros tika izstrādāti ar 2 informatīvi un 1 mācību video rullītis, kas izmantojams 
gan izglītības iestāžu, gan ūdenssaimniecību darbībā, informējot par dzeramā ūdens nozīmību 
sabiedrības ikdienā. 

Ievērojot valstī noteiktos tikšanās un mobilitātes ierobežojumus, kas saistīti ar Covid-19 izplatīšanos, 
biedrības ikdienā ieviestas regulāras attālinātas tikšanās reizes – Ūdens stunda (iknedēļas), ĢIS 
speciālistu tikšanās (ikmēneša), Klientu apkalpošanas speciālistu tikšanās (ikmēneša). 
Pateicoties biedrības aktīvai darbībai un intensīvai komunikācijai ar atbildīgajām institūcijām un 
ūdenssaimniecībām aptuveni 500 ūdenssaimniecības nozares kritiskie darbinieki tika iekļauti V 
prioritātes speciālistu kategorijā, tādējādi nodrošinot tiem prioritāru iespēju saņemt vakcīnas pret 
Covid-19. 
Pārskata periodā biedrība ir nominējusi savus pārstāvjus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) izveidotajā starpinstitūciju darba grupā ūdenssaimniecības problemātisko 
jautājumu risināšanai (darbība atjaunota balstoties uz biedrības vairākkārtēji izrādīto iniciatīvu) un 
Zemkopības ministrijas (ZM) organizētajā darba grupā notekūdeņu monitoringa jautājumu 
koordinēšanai. 
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Turpmāk apkopots pārskata perioda galveno notikumu (kuros piedalījušies LŪKA biedri, valde vai 
administrācija) apskats:  

MARTS 
ü 18.03.2021. LŪKA biedru kopsapulce (attālināta). Apstiprināts 2020.gada pārskats (biedri, 

administrācija). 
ü 19.03.2021. Tikšanās ar LDDK pārstāvjiem par profesionālo izglītību vides nozarē, kā 

rezultātā sagatavota preses relīze par izaicinājumiem ūdenssaimniecības sektorā 
(administrācija). 

ü 22.03.2021. Tikšanās ar Aizsardzības ministrijas (AM) pārstāvjiem par Grozījumiem Ministru 
kabineta 2010. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 496 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas 
kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība” 
(administrācija, valde). 

ü 23.03.2021. Tikšanās ar Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvjiem par alternatīvo 
elektroapgādes iekārtu (ģeneratoru) nodrošinājumu ūdenssaimniecībās (administrācija, valde). 

ü 24.03.2021. Tikšanās ar EM pārstāvjiem par grozījumiem ministru kabineta noteikumos Nr. 
524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo 
daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” (administrācija, 
valde). 

ü 25.03.2021 Tikšanās ar Latvijas pašvaldību savienības (LPS) pārstāvjiem par līdzfinansējumu 
jaunu ūdenssaimniecības pieslēgumu izveidošanā (administrācija). 

ü 25.03.2021. Tikšanās ar LDDK pārstāvjiem par vides tehniķa un vides iekārtu tehniķa 
profesijas standartiem un atbilstošām izglītības programmām (administrācija). 

ü 29.03.2021. Tikšanās ar LDDK pārstāvjiem par vides tehniķa un vides iekārtu tehniķa 
profesijas standartiem un atbilstošām izglītības programmām (administrācija). 

ü 30.03.2021. Biedrības organizēts seminārs par izmaiņām Dzeramā ūdens direktīvā, par 
izmaiņu ieviešanu ziņo atbildīgās institūcijas ZM un Veselības inspekcija (administrācija, 
biedri)  

APRĪLIS 
ü 9.04.2021. Dalība biedrības Cleantech Latvia organizētajā seminārā Metodisko norādījumu 

projekts lietus ūdeņu attīrīšana tipiskās situācijās (administrācija, biedri). 
ü 12.04.2021. Tikšanās ar VARAM pārstāvjiem par iespējamajām notekūdeņu dūņu 

apsaimniekošanas alternatīvām (administrācija). 
ü 15.04.2021. Biedrības organizēts seminārs par Pašvaldības līdzfinansējumu pieslēgumu 

izbūvei un ar to saistītajiem izaicinājumiem (administrācija, biedri). 
ü 20.04.2021. Tikšanās ar LDDK pārstāvjiem par vides tehniķa un vides iekārtu tehniķa 

profesijas standartiem un atbilstošām izglītības programmām (administrācija). 
ü 29.04.2021. Biedrības organizēts seminārs Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas 

Latvijā izstrādi (administrācija, biedri). 

MAIJS 
ü 6.05.2021. biedrības elektroniskā valdes sēde, lemjot par SIA Sanistal iesniegumu par 

izstāšanos no biedrības (valde, administrācija). 
ü 11.05.2021. Tikšanās ar CERT.LV pārstāvjiem par kiberdrošības prasībām ūdenssaimniecības 

uzņēmumos (administrācija, valde). 
ü 13.05.2021. Tikšanās ar biedrības Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) pārstāvjiem 

par sadarbību būvniecības projektu realizācijas kvalitātes celšanu ūdenssaimniecības nozarē 
un speciālistu pieredzes apmaiņu (administrācija, valde). 

ü 17.05.2021. Tikšanās ar AM pārstāvjiem par Grozījumiem Ministru kabineta 2010. gada 1. 
jūnija noteikumos Nr. 496 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās 
infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība” 
(administrācija, valde). 
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ü 18.05.2021. Vizīte uz Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumu un diskusija par iespējamo 
iesaisti profesionālās izglītības programmas Vides tehniķis realizēšanā (administrācija). 

ü 28.05.2021. Tikšanās ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvjiem par veiktajiem un 
plānotajiem pētījumiem saistībā ar ūdens skaitītāju precizitāti un atbilstību verifikācijas 
prasībām (administrācija, valde). 

ü 31.05.2021. Tikšanās ar VARAM pārstāvjiem par datu, kas saistīti ar notekūdeņu 
apsaimniekošanu un tajos konstatētajām vielām, apzināšanu un ziņošanu atbildīgajām Eiropas 
Savienības institūcijām (administrācija). 

JŪNIJS 
ü 10.06.2021. Dalība Interreg projekta MEDWater plānošanas sapulcē un nominēšana projekta 

uzraudzības grupā (administrācija). 
ü 16.06.2021. Dalība Latvijas Pašvaldību savienības Tautsaimniecības un LPS Reģionālās 

attīstības un sadarbības komitejas apvienotajā sēdē, kas veltīta ūdenssaimniecības saimniecību 
problēmjautājumiem par jaunu pieslēgumu līdzfinansējumu un Covid-19 monitoringa sistēmas 
notekūdeņu epidemioloģijas ietvaros ieviešanu (administrācija, biedri, valde). 

ü 21.06.2021. Biedrības organizētais seminārs par Ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām un to 
izmantošanu ūdenssaimniecību darbībā (administrācija, biedri). 

JŪLIJS 
ü 1.07.2021. Biedrības un CERT.LV organizētais seminārs Par kiberdrošību pamatpakalpojumu 

sniedzēju uzņēmumos, tajā skaitā ūdenssaimniecībās (administrācija, biedri). 
ü 7.07.2021. Tikšanās ar LDDK pārstāvjiem par vides tehniķa un vides iekārtu tehniķa profesijas 

standartiem un atbilstošām izglītības programmām (administrācija). 
ü 7.07.2021. 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). 

AUGUSTS 
ü 5.08.2021. Tikšanās ar SIA Rīgas ūdens pārstāvjiem par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 

stratēģiju Latvijā (administrācija). 
ü 12.08.2021. Biedrības valdes sēde (attālināta) (valde, administrācija, biedri). 
ü 19.-21.08.2021 Biedrības dalība festivālā Lampa. Dzeramā ūdens nodrošināšana festivāla 

teritorijā uzstādot ūdens bāru un informējot apmeklētājus par dzeramo ūdeni un tā lietošanas 
paradumiem. Dalību Latvijas Investīciju aģentūras rīkotajās diskusijās par Latvijas kopējā tēla 
veidošanu “Misija Jūra 2030” aktivitātes ietvaros (administrācija). 

ü 24.08.2021 Tikšanās ar VARAM pārstāvjiem par tās organizēto kampaņu “Nesēdi uz šmuces 
ar laika degli” un komunikāciju ar sabiedrību par ūdenssaimniecības pakalpojumu jautājumiem 
(administrācija, valde). 

SEPTEMBRIS 
ü 8.09.2021. Dalība Saeimas Izglītības un zinātnes komisijas sēdē apspriežot jautājumus par 

Nozares ekspertu padomes funkcijām un iespējām ietekmēt profesionālās izlgītības attīstību 
(administrācija). 

ü 9.09.2021. Tikšanās ar Valts Izglītības attīstības aģentūras un LDDK pārstāvjiem par projekta 
pieteikuma sagatavošanu Erasmus+ programmas ietvaros profesionālās izglītības 
ūdenssaimniecības sektorā attīstības veicināšanai (administrācija). 

ü 14.09.2021. Tikšanās ar Valsts Ugunsdrošības un glābšanas dienesta vadības pārstāvjiem par 
ugunsdzēsības prasībām ārējo ūdensapgādes tīklu būvniecībā un ekspluatācijā (administrācija, 
valde). 

ü 14.09.2021. Dalība ZM organizētajā darba grupā notekūdeņu monitoringa jautājumu 
koordinēšanai par Covid-19 izplatības monitoringu izmantojot notekūdeņu epidemioloģijas 
principus Latvijas pašvaldībās un ūdenssaimniecībās (administrācija, valde). 
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ü 16.09.2021. Dalība LDDK Nozares ekspertu padomes sēdē par profesionālās izglītības 
attīstību vides un ūdenssaimniecības nozarē Latvijā (administrācija). 

ü 21.09.2021. Dalība LIFE GOODWATER IP projekta mentoru vizītē (administrācija). 
ü 27.09.2021. Dalība VARAM organizētajā seminārā par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu 

(administrācija, valde, biedri). 
ü 30.09.2021 Dalība Vides politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam sabiedriskās 

apspriešanas seminārā (administrācija). 

OKTOBRIS 
ü 8.10.2021. Dalība Valsts vides dienesta (VVD) tiešsaistes seminārā “Sajaukšanās zonas 

aprēķinu rīki un to izmantošanas iespējas” par sajaukšanās zonas noteikšanu virszemes ūdeņos 
lejpus notekūdeņu izplūdes vietas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas novada prioritārās vielas 
un ūdens videi bīstamās vielas (administrācija). 

ü 8.10.2021. Tikšanās ar LDDK Nozares ekspertu padomes dalībniekiem, profesionālo izglītības 
iestāžu mācībspēkiem un SIA RĪGAS ŪDENS pārstāvjiem par vides un ūdenssaimniecības 
nozares izglītības attīstību Latvijā (administrācija). 

ü 12.10.2021. Tikšanās ar VARAM pārstāvjiem par potenciālajām izmaiņām Ministru kabineta 
noteikumos Nr.34 par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī (administrācija, valde). 

ü 22.10.2021. Dalība ZM organizētajā darba grupā notekūdeņu monitoringa jautājumu 
koordinēšanai par Covid-19 izplatības monitoringu izmantojot notekūdeņu epidemioloģijas 
principus Latvijas pašvaldībās un ūdenssaimniecībās (administrācija, valde). 

ü 26.10.2021. Dalība Eiropas komisijas organizētajā Urban  Stakeholder Conference on the 
revision of the Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD) (administrācija) 

ü 27.10.2021. Dalība VARAM organizētās informatīvās kampaņas “Nesēdi uz šmuces ar laika 
degli” publiskajā diskusijā (administrācija). 

ü 28.10.2021. Dalība Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes sēdē par 
izmaiņām tarifu aprēķinu metodikā ūdenssaimniecību reorganizācijas gadījumos 
(administrācija, valde). 

ü 29.10.2021. Tikšanās ar SPRK padomi par Regulatora stratēģiju 2022 – 2026.gadam 
(administrācija, valde). 

ü 30.10.2021. Tikšanās ar LDDK Nozares ekspertu padomes dalībniekiem par vides un 
ūdenssaimniecības nozares augstākās izglītības attīstību Latvijā (administrācija). 

NOVEMBRIS 
ü 3.11.2021. Dalība VARAM un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras informatīvais vebinārā 

par atklātu projektu atlasi ES fondu atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldību 
infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai (administrācija, valde, biedri). 

ü 5.11.2021. Dalība LPS organizētajā Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru apmācību seminārā ar 
referātu par ūdenssaimniecību attīstību pēc Administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas 
(administrācija, valde). 

ü 08.11.2021. Tikšanās ar biedrības LIKA pārstāvjiem par sadarbību būvniecības projektu 
realizācijas kvalitātes celšanu ūdenssaimniecības nozarē un speciālistu pieredzes apmaiņu 
(administrācija, valde). 

ü 11.11.2021. Dalība VARAM izveidotajā starpinstitūciju darba grupā ūdenssaimniecības 
problemātisko jautājumu risināšanai (administrācija, valde). 

ü 16.11, 26.11 un 30.11.2021. Biedrības organizētie tematiskie semināri par Notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu Latvijā LIFE GOODWATER IP projekta ietvaros (administrācija, valde, 
biedri). 

ü 23.-24.11.2021. 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 24.11.2021. Biedrības valdes sēde (attālināta) (administrācija, valde, biedri). 
ü 25.11.2021. Dalība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda Uzraudzības komitejas attālinātā sēdē (administrācija, valde). 
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DECEMBRIS 
ü 2.12.2021. Tikšanās ar LDDK Nozares ekspertu padomes dalībniekiem par vides un 

ūdenssaimniecības nozares izglītības attīstību Latvijā (administrācija). 
ü 8.12.2021. Tikšanās ar VARAM pārstāvjiem par ieteikumiem pašvaldībām, kas līdzfinansē 

pieslēgumu ierīkošanu centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (administrācija, 
valde). 

ü 9.12.2021. Tikšanās ar VARAM pārstāvjiem par vadlīniju projektu bīstamu ķīmisku vielu 
kontrolei komunālo NAI notekūdeņos (administrācija, valde). 

ü 9.12.2021. Biedrības un LIKA organizētais seminārs par inženierkonsultantu lomu 
ūdenssaimniecību attīstības projektu realizācijā (administrācija, valde, biedri). 

ü 16.12.2021. Biedrības kopsapulce (attālināti) (administrācija, valde, biedri). 

JANVĀRIS 
ü 12.01.2022. Dalības biedrības Latvijas Biogāzes asociācija rīkotajā seminārā Ilgtspējīga 

biogāze Latvijā. Vides riski biogāzes stacijās (administrācija). 
ü 19.01.2022. Dalība ZM organizētās starpinstitūcijas darba grupas Dzeramais ūdens sēdē 

(administrācija). 
ü 20.01.2022. Tikšanās ar ZM, VARAM, SPRK un RTU pārstāvjiem par dzeramā ūdens 

direktīvas ieviešanas gaidu Latvijā (administrācija). 

FEBRUĀRIS 
ü 14.02.2022. Tikšanās ar SIA RĪGAS ŪDENS pārstāvjiem par iespējamu sadarbību 

ūdenssaimniecības nozares attīstībā un dalību biedrībā (administrācija, valde). 
ü 15.02.2022. Dalība Interreg projekta MEDWater projekta uzraudzības grupās sēdē 

(administrācija). 
ü 16.02.2022. Biedrības organizētā pieredzes un viedokļu apmaiņa par Energoefektivitātes 

projektu pieteikumu atlases rezultātiem un saņemtajiem komentāriem (administrācija, valde, 
biedri). 

ü 23.02.2022. Dalība LPS apvienotajā Tautsaimniecības un Reģionālās attīstības un sadarbības 
komiteju sēdē par ūdenssaimniecības attīstību Latvijā (administrācija, valde, biedri). 

ü 24.02.2022. Biedrības valdes sēde (attālināti) (administrācija, valde, biedri). 

MARTS 
ü 4.03.2022. Biedrības organizētā pieredzes un viedokļu apmaiņa par Energoefektivitātes 

projektu pieteikumu atlases rezultātiem un saņemtajiem komentāriem (administrācija, valde, 
biedri). 

ü 25.03.2022. Biedru kopsapulce (attālināta/klātienes norise) (biedri, valde, administrācija). 
 

VISA PĀRSKATA PERIODA LAIKĀ 
ü Organizētas vairāk nekā 100 projekta LIFE GOODWATER IP realizācijas sanāksmes un 

tikšanās 
ü Īstenotas 7 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; 
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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 2022.gadā plānotie pasākumi: 

− Dalība projekta LIFE GOODWATER IP ietvaros. 
− ERASMUS+ projektu realizācija (pozitīvu projektu pieteikumu izvērtēšanas rezultātu 

gadījumā) 
− 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 2021.gada valdes ziņojumu. 
 
Valdes priekšsēdētājs         E.Daugelis 
2022.gada 25.martā 
 
 
Sagatavoja: S.Dejus 


