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VALDES PĀRSKATS PAR DARBU 

2022.GADĀ (par periodu 25.03.2022.-24.03.2023.) 
 

 

Par 2022.gada darbību biedru Kopsapulcei atskaitās valde, kura savu darbu uzsāka 2022.gada 25.martā 

un kura ievēlēta saskaņā ar biedrības Statūtiem. 

 

Valdē šajā periodā strādāja 

 

Guntars 

Dambenieks 

Valdes priekšsēdētājs, Prezidents 

(no 24.02.2023., līdz tam – valdes 

loceklis) 

SIA “MADONAS ŪDENS”/ SIA 

“SALTAVOTS”  

Dainis Miezītis Valdes priekšsēdētājs, Prezidents 

(no 25.03.2022.-24.02.2023, līdz 

tam – valdes loceklis, pēc 

24.02.2023 atsaukts no valdes) 

SIA “DOBELES ŪDENS” 

Edgars Daugelis  Valdes priekšsēdētāja vietnieks, 

Viceprezidents (no 25.03.2022., 

līdz tam -valdes priekšsēdētājs) 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” 

Andis Dejus  Valdes loceklis  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” 

Dace Šveide Valdes locekle SIA “Mārupes Komunālie 

Pakalpojumi” 

Vladimirs Petrovs Valdes loceklis (kopš 24.02.2023.) SIA “Rēzeknes ūdens” 

Revīzijas komisijā šajā periodā strādāja 

   

Andris Kļaviņš Revīzijas kom. priekšsēdētājs (no 

25.03.2022.)   

SIA „KULDĪGAS ŪDENS” 

Aigars Vīvuliņš Revīzijas kom. loceklis (no 

25.03.2022.) 

SIA „Smiltenes NKUP” 

Igors Kude Revīzijas kom. loceklis (no 

25.03.2022.) 

SIA „TALSU ŪDENS” 

Administrācijā šajā periodā strādāja 

 

Sandis Dejus    Izpilddirektors 

Laura Breidaka  Projektu vadītāja (no 18.01.2023) 

Ilze Kārkliņa    Projektu vadītāja (no 9.01.2023) 

Jeļena Andrusa  Projektu vadītāja (līdz 31.12.2022) 

Jekaterina Senika  Sabiedrisko attiecību speciāliste (21.03.2022.-

30.12.2022.) 
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Apkopojot ūdenssaimniecības nozarē paveikto 2022.gadā un plānoto 2023.gadā, biedrības „Latvijas 

Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (turpmāk – LŪKA) valde var atskaitīties par 

asociācijai pietiekami darbīgu un jaunām iniciatīvām pilnu gadu. 

 

*** 
 

Uz 2023.gada 24.martu LŪKA ir 39 biedri, 13 asociētie biedri, 13 Goda biedri. 
 

Pārskata perioda izmaiņas biedru sarakstā: 
 

Iestājušies: 

✓ SIA “Rīgas ūdens” (biedrs) (07.07.2022) 

✓ SIA “Lielvārdes Remte” (biedrs) (18.08.2022) 

✓ SIA “Aizputes nami” (biedrs) (24.02.2023) 

✓ A/S “AVK International” (asociētais biedrs) (18.08.2022) 

✓ SIA “ViaCon Latvija” (asociētais biedrs) (16.12.2022) 

Izstājies (apturējis darbību biedrībā): 

✓ SIA “ArtTehno” (asociētais biedrs) apturēta uzņēmuma darbība asociācijā līdz 

23.05.2023. 

 

*** 

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 (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: 

• sadarbībā ar Igaunijas ūdenssaimniecību asociāciju (EVEL) ir īstenots Erasmus+ programmas 

Maza mēroga partnerības projekts “Profesionālās izglītības attīstība vides sektorā”; 

• 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; 

• 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. 

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. 
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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. 

Lai gan valstī ir samazinājušies tikšanās un mobilitātes ierobežojumi, biedrība turpina īstenot regulāras 

attālinātas tikšanās reizes – Ūdens stunda, ĢIS speciālistu tikšanās, Klientu apkalpošanas speciālistu 

tikšanās. 

Pārskata periodā biedrība ir pilnveidojusi un atjauninājusi tās darbības efektivitāti veicinošus 

regulējumus: 

• Biedru naudas aprēķina metodika 

• Darba samaksas nolikums 

• Privātuma politika 

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. 

Turpmāk apkopoti pārskata perioda galvenie notikumi (kuros piedalījušies LŪKA biedri, valde vai 

administrācija):  

MARTS 

✓ 25.03.2022. LŪKA biedru kopsapulce. Apstiprināts 2021.gada pārskats, ievēlēta jauna 

biedrības valde un revīzijas komisija (biedri, administrācija). 

✓ 29.03.2022. LŪKA tikšanās ar VARAM par ūdens pieejamību pašvaldībās un krāna ūdens 

popularizēšanu (administrācija, valde). 

✓ 31.03.2022. Tikšanās ar VARAM pārstāvjiem par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 

stratēģiju Latvijā un tās turpmāko virzību (administrācija, valde). 

APRĪLIS 

✓ 1.04.2022. Tikšanās ar VARAM pārstāvjiem par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 

stratēģiju Latvijā un tās turpmāko virzību (administrācija, valde). 

✓ 4.04.2022. Tikšanās ar LDDK pārstāvjiem par profesionālo izglītību vides nozarē un 

profesionālajiem izglītības standartiem (administrācija). 

✓ 8.04.2022. Tikšanās ar LDDK un VISC pārstāvjiem par profesionālo izglītību vides nozarē un 

profesionālajiem izglītības standartiem (administrācija). 

✓ 12.04.2022 Tikšanās ar LSGŪTIS pārstāvjiem par ūdenssaimniecības uzņēmumos nodarbināto 

speciālistu būvpraksei nepieciešamo darbu apjomu nodrošināšanu un attiecināšanu 

(administrācija, valde). 

✓ 21.04.2022. Tikšanās ar Ukrainas ūdenssaimniecības asociācijas pārstāvjiem par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu kara laikā un iespējamo atbalstu Ukrainas 

kolēģiem (administrācija, valde). 

✓ 25.04.2022. Tikšanās ar LDDK, RTU un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes 

(LBTU) pārstāvjiem par profesionālo izglītību vides nozarē un profesionālajiem izglītības 

standartiem (administrācija). 

✓ 26.04.2022. Tikšanās ar LDDK pārstāvjiem par profesionālo izglītību vides nozarē un 

profesionālajiem izglītības standartiem (administrācija). 

✓ 28.04.2022. Tikšanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pārstāvjiem par 

profesionālo izglītību vides nozarē un profesionālajiem izglītības standartiem (administrācija). 
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MAIJS 

✓ 2.05.2022. Tikšanās ar LDDK, RTU un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes 

(LBTU) pārstāvjiem par profesionālo izglītību vides nozarē un profesionālajiem izglītības 

standartiem (administrācija). 

✓ 9.05.2022. Tikšanās ar Eiropas Komisijas un Eiropas ūdenssaimniecības uzņēmumu 

pārstāvjiem par iespējamu atbalstu Ukrainas ūdenssaimniecībām kara apstākļos 

(administrācija). 

✓ 10.05.2022. Dalība Polijas ūdenssaimniecības asociācijas rīkotajā konferencē (attālināti), kas 

veltīta ūdenssaimniecības jomas izaicinājumiem Ukrainā (administrācija). 

✓ 11.05.2022. Dalība VARAM organizētajā seminārā par tālāko darbu ar decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu uzraudzību un kontroli (biedri, valde, administrācija). 

✓ 11.05.2022. Tikšanās ar LDDK, RTU un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes 

(LBTU) pārstāvjiem par profesionālo izglītību vides nozarē un profesionālajiem izglītības 

standartiem (administrācija). 

✓ 18.05.2022. Tikšanās ar SIA “Rīgas ūdens” un viņu piesaistītajiem konsultantiem par 

iespējamu tiešo norēķinu sistēmas ieviešanu Rīgā (administrācija, valde). 

✓ 23.05.2022. Tikšanās ar VARAM pārstāvjiem par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas 

stratēģiju Latvijā un tās turpmāko virzību (administrācija, valde). 

✓ 29.05.-3.06.2022. Pieredzes apmaiņas brauciens un IFAT izstādes apmeklējums Minhenē 

(valde, administrācija, biedri). 

✓ 30.05.2022. Dalība Latvijas biogāzes asociācijas rīkotajā seminārā Ilgtspējīga biogāze Latvijā 

un Eiropā. Priekšlikumi barības vielu pārvaldības un vides aizsardzības uzlabošanai  

(administrācija). 

JŪNIJS 

✓ 3.06.2022. Tikšanās ar LDDK pārstāvjiem par profesionālo izglītību vides nozarē un 

profesionālajiem izglītības standartiem (administrācija). 

✓ 14.06.2022. Tikšanās ar VVD pārstāvjiem par sadarbību un regulāru komunikāciju starp nozari 

un dienestu, kā arī iespējamu sadarbību izglītības jautājumos (administrācija, valde). 

✓ 15.06.2022. Tikšanās ar LDDK pārstāvjiem par profesionālo izglītību vides nozarē un 

profesionālajiem izglītības standartiem (administrācija). 

✓ 30.06.2022. Dalība LDDK organizētajā konferencē un prezentācija par ūdenssaimniecības 

nozares darbinieku piesaistes problemātiku un izglītības iespējām (administrācija). 

JŪLIJS 

✓ 1.02-2.07.2022 – Biedrības dalība festivālā Lampa. Dzeramā ūdens nodrošināšana festivāla 

teritorijā uzstādot ūdens bāru un informējot apmeklētājus par dzeramo ūdeni un tā lietošanas 

paradumiem (administrācija). 

✓ 7.07.2022. Biedrības valdes sēde (valde, administrācija, biedri). 

✓ 26.07.2022. Tikšanās ar Valsts drošības dienesta (VDD) pārstāvjiem par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu nodrošināšanas drošumu un nepārtrauktību (valde, administrācija). 

✓ 28.07-30.07.2022 Biedrības biedru saliedēšanās pasākums – vasaras festivāls (valde, 

administrācija, biedri). 

AUGUSTS 

✓ 4.08.2022. Dalība Ekonomikas ministrijas (EM) rīkotajā seminārā par energoresursu izmaksu 

kompensāciju piemērošanu uzņēmumiem, tajā skaitā ūdenssaimniecībām (valde, 

administrācija). 

✓ 8.08.2022. Tikšanās ar LPS pārstāvjiem par kopīga semināra rīkošanu un tajā iekļaujamo 

programmu (valde, administrācija). 

✓ 10.08.2022. Tikšanās ar VVD un RTU pārstāvjiem par sadarbību un regulāru komunikāciju 

starp nozari un dienestu, kā arī iespējamu sadarbību izglītības jautājumos (administrācija, 

valde). 

✓ 11.08.2022. Dalība SPRK organizētajā ikgadējā konferencē (administrācija). 
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✓ 17.08.2022. Dalība Latvijas Pašvaldību savienības Tautsaimniecības un LPS Reģionālās 

attīstības un sadarbības komitejas apvienotajā sēdē, kur klātesošie informēti par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktību un to atkarību no elektroenerģijas tarifiem 

(administrācija, biedri, valde). 

✓ 18.08.2022. Biedrības ārkārtas kopsapulce (administrācija, biedri, valde). 

✓ 23.08.2022. Tikšanās ar SPRK pārstāvjiem par Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika (administrācija, valde). 

✓ 26.08.2022. Tikšanās ar LDDK pārstāvjiem par profesionālo izglītību vides nozarē un 

profesionālajiem izglītības standartiem (administrācija). 

✓ 31.08.2022. Tikšanās ar SPRK pārstāvjiem par Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika (administrācija, valde). 

SEPTEMBRIS 

✓ 5.09.2022. Tikšanās ar Rīgas pilsētas domes pārstāvjiem un Dziesmusvētku organizatoriem 

par iespējām dalībniekiem nodrošināt krāna ūdeni (administrācija). 

✓ 6.09.2022. Dalība Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē 

par Nacionālā drošības likuma izmaiņām, lai Nacionālajai drošībai nozīmīgu kapitālsabiedrību 

sarakstā iekļautu arī ūdenssaimniecības (administrācija). 

✓ 7.09.2022. Tikšanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvjiem par iespējamu 

sadarbību Misija Jūra 2030 īstenošanā (administrācija). 

✓ 08.09.2022. Tikšanās ar SPRK pārstāvjiem par Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodiku (administrācija, valde). 

✓ 12.09.-17.09.2022. Dalība Ukrainas ūdenssaimniecības uzņēmumu asociācijas organizētajā 

konferencē Lviv Eco Forum 2022 (administrācija, valde). 

✓ 20.09.2022. Dalība Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē 

par Nacionālā drošības likuma izmaiņām, lai Nacionālajai drošībai nozīmīgu kapitālsabiedrību 

sarakstā iekļautu arī ūdenssaimniecības (administrācija). 

✓ 22.09.2022. Tikšanās ar VARAM pārstāvjiem par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos 

Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (administrācija, valde). 

✓ 26.09.2022. Dalība Ekonomikas ministrijas organizētajā Tautsaimniecības padomes ārkārtas 

sēdē par papildu pasākumiem energoresursu cenu pieauguma ietekmes mazināšanai 

(administrācija, valde). 

✓ 27.09.2022. Biedrības goda biedru tikšanās pasākums (administrācija, valde). 

✓ 27.09.2022. Tikšanās ar VVD pārstāvjiem par 2-Ūdens atskaišu sistēmas pilnveidošanu 

(administrācija, valde, biedri). 

OKTOBRIS 

✓ 11.10.2022. Tikšanās ar SPRK pārstāvjiem par Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodiku (administrācija, valde). 

✓ 12.10.2022. Dalība Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē 

par Nacionālā drošības likuma izmaiņām, lai Nacionālajai drošībai nozīmīgu kapitālsabiedrību 

sarakstā iekļautu arī ūdenssaimniecības (administrācija). 

✓ 17.10.2022. Seminārs biedriem sabiedrisko attiecību, komunikācijas un mārketinga 

speciālistiem par veiksmīgas uzņēmuma informatīvās telpas veidošanu dažādos komunikācijas 

kanālos, tendencēm un aktualitātēm komunikācijas jomā (administrācija, biedri, valde). 

✓ 17.10.2022. Tikšanas ar LDDK un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu par iespējamu 

Vides tehniķa mācību programmas īstenošanu (administrācija). 

✓ 21.10.2022. Dalība Veselības ministrijas organizētajā Sabiedriskajā apspriedē - Konceptuālais 

ziņojums par dzeramā ūdens auditmonitoringu (administrācija, valde). 

✓ 27.10.2022. Dalība LDDK Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ekspertu padomes sēde 

par turpmākajiem soļiem ar vides aizsardzību un ūdens apsaimniekošanu saistītas izglītības 

attīstību (administrācija). 
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NOVEMBRIS 

✓ 1.11.2022. Dalība diskusijā ar LDDK, Izglītības un zinātnes ministriju un citiem nozares 

pārstāvjiem par finansējumu augstākajā izglītībā, uzsvērot mazskaitlīgo profesiju nozīmību 

sabiedrības uzturēšanā un to iespējamajiem finansējuma modeļiem (administrācija). 

✓ 2.11.2022. Dalība NexGenesis projekta ekspertu diskusijā par “Ūdens, enerģijas, pārtikas un 

ekosistēmu jomu savstarpējās mijiedarbības Lielupes upju baseinā un politikas instrumentu 

klāsts resursu pārvaldībai” (administrācija). 

✓ 2.11.2022. Dalība VARAM organizētajā seminārā par notekūdeņiem no decentralizētajām 

kanalizācijas sistēmām un to apsaimniekošanas prasībām (administrācija, biedri, valde). 

✓ 3.11.2022. Dalība SPRK padomes sēdē par izmaiņām Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika (administrācija, valde). 

✓ 7.11.2022. Tikšanās ar VARAM par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju Latvijā 

sabiedrisko apspriešanu (administrācija). 

✓ 10.11.2022. Dalība VARAM organizētajā Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas un 

tās Vides pārskata sabiedriskajā apspriešanā (administrācija, biedri, valde). 

✓ 14.-15.11.2022. 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). 

✓ 16.11.2022. Dalība SIA Rīgas ūdens un TVNET portāla organizētajā diskusijā, informējot 

sabiedrību par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (administrācija). 

✓ 24.11.2022. Biedrības valdes sēde (attālināta) (administrācija, valde, biedri). 

✓ 28.11.2022. Dalība VARAM organizētās Darba grupas ūdenssaimniecības problemātisko 

jautājumu risināšanai sanāksmē (administrācija, valde). 

✓ 30.11.2022. Dalība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda Uzraudzības komitejas attālinātā sēdē (administrācija, valde). 

DECEMBRIS 

✓ 8.12.2022. Dalība VIAA organizētajā seminārā Vides ilgtspējas attīstība izglītībā: ietekme un 

labās prakses izplatīšana Erasmus+ projektos (administrācija). 

✓ 8.12.2022. Dalība LDDK Nozaru ekspertu padomju sēdē (administrācija). 

✓ 12.12.2022. Tikšanās ar LDDK Nozaru ekspertu padomes pārstāvjiem par profesionālo 

izglītību vides nozarē un profesionālajiem izglītības standartiem (administrācija). 

✓ 13.12.2022. Dalība Veselības inspekcijas organizētajā domnīcā par mazo ūdens apgādes 

sistēmu problēmām un to iespējamajiem risinājumiem droša un kvalitatīva dzeramā ūdens 

nodrošināšanai iedzīvotājiem (administrācija, biedri). 

✓ 16.12.2022. Dalība LDDK organizētajā konferencē un prezentācija par ūdenssaimniecības 

nozares darbinieku piesaistes problemātiku un izglītības iespējām (administrācija). 

✓ 16.12.2022. Biedrības kopsapulce (administrācija, biedri, valde). 

✓ 27.12.2022. Biedrības attālināta valdes sēde (administrācija, biedri, valde). 

✓ 29.12.2022. Dalība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda Uzraudzības komitejas attālinātā sēdē (administrācija, valde). 

JANVĀRIS 

✓ 11.01.2023. Tikšanās ar Ukrainas ūdenssaimniecības asociācijas pārstāvjiem par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu kara laikā un iespējamo atbalstu Ukrainas 

kolēģiem (administrācija). 

✓ 13.-14. 01.2023. Biedrības “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” 

uzņēmumu vadītāju darba seminārs 

✓ 16.01.2023. Tikšanās ar Ekonomiskas ministriju par Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likuma iespējamām izmaiņām (administrācija, biedri, valde).  

✓ 19.01.2023. LŪKA un VARAM organizēts seminārs par potenciālajām izmaiņām Komunālo 

notekūdeņu attīrīšanas direktīvā (administrācija, biedri, valde). 
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✓ 20.01.2023. Tikšanās ar LDDK pārstāvjiem par profesionālo izglītību vides nozarē un 

profesionālajiem izglītības standartiem (administrācija). 

✓ 31.01.2023. Dalība Ukrainas ūdenssaimniecību asociācijas rīkotajā seminārā Ukrainian water 

utilities in times of war (administrācija, biedri, valde). 

✓ 31.01.2023. Dalība VIAA organizētā diskusijā ar izglītības iestāžu karjeras konsultantiem par 

Ūdenssaimniecības nozari un potenciālo darbinieku un audzēkņu piesaisti nozarei. 

Prezentācija Stunda ūdenssaimniecības nozarē (administrācija). 

FEBRUĀRIS 

✓ 2.02.2023. Dalība VARAM organizētajā seminārā pašvaldībām un citām iestādēm par 

grozījumu priekšlikumu ES direktīvā  91/271/EEC par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 

(administrācija). 

✓ 6.-7.02.2023. Dalība EurEau organizētajā Dzeramā ūdens darba grupas attālinātā sanāksmē 

(administrācija). 

✓ 6.02.2023. Tikšanās ar LDDK pārstāvjiem par profesionālo izglītību vides nozarē un 

profesionālajiem izglītības standartiem (administrācija). 

✓ 9.02.2023. Dalība IZM organizētā diskusijā “Ūdens nozares izaicinājumi un risinājumi 

izglītības sistēmās pilnveides ietvaros” (valde, administrācija). 

✓ 10.02.2023. Dalība LPS organizētajā “Pašvaldību sadarbība kapitālsabiedrību un kapitāldaļu 

pārvaldības jomā” sanāksmē, uzsverot ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktības 

būtiskumu (administrācija, biedri, valde). 

✓ 13.02.2023. Tikšanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvjiem par iespējamu 

sadarbību un problemātiku Misija Jūra 2030 īstenošanā (administrācija). 

✓ 16.02.2023. Dalība EurEau organizētā diskusijā European Round Table on Drinking Water 

Campaigns (administrācija). 

✓ 17.02.2023. Tikšanās ar LDDK un VISC pārstāvjiem par profesionālo izglītību vides nozarē 

un profesionālajiem izglītības standartiem un to konsolidāciju (administrācija). 

✓ 20.02.2023. Dalība Latvijas Republikas Saeimas svinīgā Atzinības rakstu par atbalstu 

Ukrainas tautai pasniegšanas ceremonijā (administrācija). 

✓ 21.02.2023. Tikšanās ar VARAM par Latvijas nostāju par grozījumu priekšlikumu ES 

direktīvā  91/271/EEC par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (administrācija, biedri). 

✓ 24.02.2023. Biedrības valdes sēde (administrācija, biedri, valde). 

✓ 24.02.2023. Dalība LDDK NEP padomes sēdē (administrācija).  

MARTS 

✓ 1.03.2023. Dalība LPS Tautsaimniecības un LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 

apvienotajā sēdē informējot klātesošos par biedrības nostāju par komunālo notekūdeņu 

attīrīšanas direktīvu (administrācija). 

✓ 6.03.2023. Tikšanās ar VARAM par Latvijas nostāju par grozījumu priekšlikumu ES direktīvā  

91/271/EEC par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (administrācija, biedri). 

✓ 6.03.2023. Tikšanās ar EM pārstāvjiem par Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas 

likuma iespējamām izmaiņām (administrācija, biedri, valde). 

✓ 15.-16.03.2023. 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). 

✓ 20.03.2023. Tikšanās ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvjiem par 2022.gadā 

veiktajām ūdenssaimniecības pakalpojumu komercuzskaites mēraparātu pārbaudēm (biedri, 

valde, administrācija). 

✓ 24.03.2023. Biedru kopsapulce (attālināta/klātienes norise) (biedri, valde, administrācija). 
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VISA 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 

 

KOPSAVILKUMS: 

Rezumējot augstāk minēto, 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. 

 

Nozīmīgākie 2023.gadā plānotie pasākumi: 

− Dalība projekta LIFE GOODWATER IP ietvaros. 

− ERASMUS+ projektu 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, LSGŪTIS, VI, VVD un citām institūcijām, skaidrojot savas intereses un 

problēmas.  

 

Biedrības valdes vārdā lūdzu Kopsapulci apstiprināt 2022.gada valdes ziņojumu. 

 

 

Valdes priekšsēdētājs        G.Dambenieks 

2023.gada 24.martā 

 
 
Sagatavoja: S.Dejus 


