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

VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.5-1/2023 

2023.gada 24.februārī      

Siguldā, Lakstīgalas ielā 9B 

Ø Valdes sēdi, sasaukusi izpilddirekcija, valdes locekļiem par sēdes norises laiku un darba kārtību 
paziņojot šī gada 13.februārī ar elektroniskā pasta starpniecību. 

Ø Valdes sēdi vada izpilddirektors Sandis Dejus. 
Ø Valdes sēdes gaitu protokolē projektu vadītāja Laura Breidaka. 
Ø Valdes sēdē piedalās: 

 (klātienē):   
 

 Gudruna Vectirāne - Aizkraukles novada SIA „Aizkraukles ūdens” valdes locekle; biedrības 
valdes locekle 

 Dace Šveide - SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes locekle, SIA “Babītes 
Siltums” valdes locekle, biedrības valdes locekle 

 Artūrs Smagars - SIA Jēkabpils ūdens, valdes loceklis 
 Andris Kļaviņš - SIA Kuldīgas ūdens, valdes priekšsēdētājs 
 Guntars Dambenieks - SIA “MADONAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs, SIA “SALTAVOTS” 

valdes loceklis; biedrības valdes loceklis 
 Edgars Daugelis -  SIA “Ūdeka” valdes priekšsēdētājs, biedrības valdes priekšsēdētāja 

vietnieks 
 Antra Alksne - PSIA “Valgums-S” valdes locekle; biedrības valdes locekle 
 Vladimirs Petrovs -  SIA “Rēzeknes ūdens” valdes loceklis 
 Andis Dejus - SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs; biedrības valdes 

loceklis 
 Viktors Igošins - SIA ALWARK, tirdzniecības menedžeris 
 Artūrs Ribikausks -   SIA “INDUCONT” projektu vadītājs 
 Jeļena Lapinska -  SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle 
   
 Sandis Dejus - Izpilddirektors 
 Laura Breidaka - Projektu vadītāja 
   

Valdes sēdē no 7 valdes locekļiem piedalās 6 (seši). 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. Dienas kārtības apstiprināšana. 
2. SIA “Aizputes nami” iesnieguma par iestāšanos biedrībā izskatīšana. 
3. Biedrības valdes priekšsēdētāja Daiņa Miezīša iesnieguma izskatīšana – par valdes locekļa 

nomaiņu, valdes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu un pārstāvju 
norīkošanu darba grupās. 

4. 2022.gada pārskats un valdes atskaite par 2022.gadā paveikto. 
5. Biedrības Privātuma politikas apstiprināšana. 
6. Par izpilddirektora Sanda Dejus darba līgumu. 
7. Citi jautājumi. 
8. Dažādi jautājumi. 
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1. 
 

S.Dejus iepazīstina ar dienas kārtību un aicina valdi balsot. 
 
LĒMUMS: valde vienbalsīgi apstiprina valdes sēdes darba kārtību. 
 

2. 
 

S.Dejus informē, ka šī gada 23.janvārī SIA “Aizputes nami” ir iesniegusi iesniegumu uzņemt uzņēmumu 
asociācijā. Klātesošie tiek īsumā iepazīstināti ar informāciju par uzņēmumu. 
Izpilddirektors lūdz valdi lemt par jaunā biedra uzņemšanu. 
LĒMUMS: valde vienbalsīgi apstiprina SIA “Aizputes nami” uzņemšanu kā biedrības biedru no 
01.03.2023., nosakot ikmēneša maksu 80 EUR apmērā (balstoties uz iesniegtajiem dokumentiem par 
2021.gada apgrozījumu ūdenssaimniecības jomā) un 71 EUR iestāšanās maksu. 

 
3. 
 

S.Dejus informē, ka šī gada 31.janvārī ir saņemts valdes priekšsēdētāja Daiņa Miezīša iesniegums par 
dalības valdē kā valdes priekšsēdētājam atsaukšanu. Iesniegums pamatots ar darba tiesisko attiecību 
izbeigšanos ar SIA “Dobeles Ūdens”. Saskaņā ar biedrības 06.03.2014. Statūtu 7.3.punktu „(..) Ja kāds 
valdes loceklis tiek atsaukts, tā vietā stājas valdes locekļa kandidāts ar vēlēšanās iegūto lielāko balsu 
skaitu. Ja saņemtais balsu skaits vairākiem kandidātiem ir vienāds, par valdes locekli kļūst tas, kuru izvēlas 
Biedrības biedru kopsapulce.(..)” – D.Miezīša vietā valdē būtu jāstājas nākošajam valdes locekļa 
kandidātam ar 2022.gada 25.marta valdes vēlēšanās iegūto lielāko balsu skaitu. Nākamais valdes locekļa 
kandidāts - Vladimirs Petrovs (SIA “Rēzeknes Ūdens”). 
 
Izvirzītais kandidāts piekrīt kļūt par valdes locekli. 
 
LĒMUMS: valdes sastāvu papildina Vladimirs Petrovs. 

 
3.1. 

 
Ievērojot to, ka D.Miezītis valdē pildīja ne tikai valdes locekļa, bet arī valdes priekšsēdētāja (Prezidenta) 
amatu – līdz ar valdes locekļa nomaiņu, valdei jālemj par jauna valdes priekšsēdētāja nominēšanu. Valdes 
locekļi savstarpēji apspriežas par valdes priekšsēdētāja – Prezidenta – izvirzīšanu no valdes sastāva.  
  
LĒMUMS: Valde vienbalsīgi par Valdes priekšsēdētāju ievēl Guntaru Dambenieku (SIA 
“Saltavots”, SIA “Madonas ūdens”). 
Valdes priekšsēdētāja vietnieks paliek nemainīgs – Edgars Daugelis (SIA “ŪDEKA”). 

 
3.2. 

 
S.Dejus norāda, ka līdz ar valdes sastāva izmaiņām nepieciešams aktualizēt LŪKA pārstāvjus ES fondu 
Uzraudzības komitejā (UK) un 2.politiskā mērķa “Zaļāka Eiropa” apakškomitejā (AK).  
 
LĒMUMS: Valde vienbalsīgi lemj, ka Uzraudzības komitejas sastāvs paliek nemainīgs 
✓kā pastāvīgais pārstāvis – Edgars Daugelis 
✓kā pastāvīgā pārstāvja aizvietotājs – Guntars Dambenieks  
 
Apakškomitejā “Zaļāka Eiropa” mainās viens pārstāvis un tiek apstiprināts šāds sastāvs: 
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✓kā pastāvīgais pārstāvis – Sandis Dejus 
✓kā pastāvīgā pārstāvja aizvietotājs – Gudruna Vectirāne 

 
4. 
 

4.1. S.Dejus ziņo, ka ir sagatavots 2022.gada pārskats un visi tā pielikumi. Izpilddirektors sniedz 
detalizētāku informāciju par pārskata gadā īstenotajām aktivitātēm kontekstā ar bilances, ieņēmumu un 
izdevumu pārskata un naudas izpildes pārskata pozīcijām, kā arī sniedz paskaidrojumu par tām pozīcijām, 
kurās vērojama atkāpe no apstiprinātā 2022.gada budžeta. Papildus tiek informēts par debitoriem uz gada 
beigām – SIA “Art Tehno” biedra naudas parāds aptuveni 800 EUR, tomēr šim uzņēmumam apturēta 
darbība biedrībā līdz š.g. 23.maijam.  
LĒMUMS: valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt sagatavoto 2022.gada pārskatu un iesniegt to 
Revīzijas komisijai atzinuma sniegšanai. 

4.2. S.Dejus ziņo, ka ir sagatavots un valdei izsūtīts valdes atskaites projekts, kā arī informē par pārskata 
periodā notikušajām aktivitātēm. 
LĒMUMS: valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt valdes atskaiti par 2022.gadu. 
4.3. S.Dejus informē, ka šogad martā jāsasauc biedru Kopsapulce - valdei jānosaka norises datums un 
norises vieta. Izpilddirektors kā kopsapulces norises vietu piedāvā RTU atjaunotās telpas. 
LĒMUMS: Valde vienbalsīgi nolemj biedru Kopsapulci organizēt 24.martā plkst.11:00 klātienē RTU 
jaunajās Būvniecības inženierzinātņu fakultātes telpās, Ķīpsalas ielā 6a, Rīgā. 

5. 
S.Dejus informē, ka līdz šim biedrībā nav bijusi skaidra, definēta un apstiprināta privātuma politika, kas 
sniegtu fiziskai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, 
aizsardzību un glabāšanas termiņu, personas datu dzēšanu un datu subjekta tiesībām personas datu apstrādes 
periodā. Līdz ar to administrācija ir izstrādājusi biedrības Privātuma politiku. 
 
S.Dejus lūdz valdi balsot par Privātuma politikas apstiprināšanu. 
 
LĒMUMS: valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt biedrības Privātuma politiku. 
 

6. 
 

S.Dejus informē, ka š.g. 2.martā beidzas viņa darba līgums.  
Atbilstoši biedrības statūtu 8.3.punktam – “Administrāciju vada Izpilddirektors, kuru uz trim gadiem ieceļ 
valde”. 
 
LĒMUMS: valde nolemj līdz 2026.gada 2.martam Izpilddirektora amatā apstiprināt Sandi Dejus. 
Valdes balsojumā nepiedalās valdes loceklis A.Dejus. 
 

7. 

S.Dejus īsi informē par šādiem jautājumiem: 

1. 22.04.2023. nozare ir jāpārstāv raidījumā VIP. Nepieciešams nokomplektēt 4 (četras) komandas ar 3 
(trīs) cilvēku sastāvu. Līdz š.g. marta vidum jāiesniedz pieteikuma anketas. 

2. LŪKA plāno šādus projektu pieteikumus:  
• LIAA - LIAA Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programma (Dalības EurEau iespējama 

apmaksa) 
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• Erasmus+ - Mazās partnerības projekts ar Polijas/Vācijas partneriem (60 000 Eur) 
• Interreg – Ar mikropiesārņojumiem saistīto risku menedžments 

Valde vienbalsīgi atbalsta dalību projektos. 

3. Aktualizē jautājumu par LŪKA mājas lapas slēgto daļu. 

4. Plānoto “Baltic Water Works Conference 2023” (17.05.-19.05.). 

5. Plānotajām sporta spēlēm un to norises vietu (27.07.-29.07.) 

6. Atbalstu Ukrainai. 

7. 06.03.2023. plānoto tikšanos ar Ekonomikas ministriju. 

8. 

A. Kļaviņš izsaka priekšlikumu aprunāties ar VIP organizatoriem un varbūt var sarunāt, ka ēterā pirms 
spēles tiek atskaņots video rullītis “Svarīgākais cilvēks pilsētā”. 

 

Valdes locekļi:   ____________________________   Andis Dejus 
(paraksts)     (uzvārds, vārds) 
 

____________________________   Vladimirs Petrovs 
(paraksts)      (uzvārds, vārds) 
 

____________________________   Edgars Daugelis 
(paraksts)      (uzvārds, vārds) 

 
____________________________   Guntars Dambenieks 

(paraksts)      (uzvārds, vārds) 
 

    ____________________________   Antra Alksne 
      (paraksts)      (uzvārds, vārds) 
 

____________________________   Gudruna Vectirāne 
(paraksts)      (uzvārds, vārds) 
 

    ____________________________ Dace Šveide 
(paraksts)     (uzvārds, vārds) 

 
 

 

Valdes sēdi vadīja:  _________________________________  S.Dejus 

Valdes sēdi protokolēja:   _________________________________ L.Breidaka 


