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MĒNEŠA NOTIKUMS  

 19.februārī Jelgavā notika ikgadējā  LŪKA (Latvijas ūdensapgādes un  
kanalizācijas uzņēmumu asociācija) biedru kopsapulce.  Atbilstoši LŪKA Statūtiem, kopsapulce kā pārvaldes 
augstākais orgāns, tiek sasaukta ne retāk kā 1 reizi gadā. Dienas kārtības galvenie jautājumi – valdes 2009.gada 
darba pārskata apstiprināšana, revīzijas komisijas ziņojums par finansiālās pārbaudes rezultātiem atskaites periodā 
un Asociācijas ieņēmumu - izdevumu tāmes izskatīšana 2010.gadam. Bez tam, šogad  LŪKA ietilpstošu 24 
uzņēmumu pilnvarotajiem pārstāvjiem jāpārvēl valde un revīzijas komisija, kas tiek vēlēta uz 3 gadiem (iepriekšējie 
sastāvi tika apstiprināti 2007.gada martā).  Pārrunu gaitā bija izvirzītas 16 valdes locekļu  un 13 - revīzijas komisijas 
locekļu kandidatūras, no kuriem atbilstoši nodoto balsu vairākumam un saskaņā ar Statūtu noteikto sastāvu, bija 
apstiprināti 7 valdes locekļi (starp kuriem arī “Daugavpils ūdens” vadītājs S.Selickis) un 3 revīzijas komisijas locekļi. 
Savukārt, jaunievēlētie valdes locekļi ievēlēja prezidentu ( A.Dejus), viceprezidentu (I.Ķiksis) un Asociācijas 
izpilddirektoru (E.Tauriņš). Par revīzijas komisijas priekšsēdi tika ievēlēts G.Dambenieks. LŪKA jaunā sastāva 
pārvaldes un izpildorgāni ir tiesīgi īstenot savas funkcijas līdz 2013.gadam 
 
    Kopsapulcē tika arī izskatīti jautājumi par Asociācijas Goda biedra nosaukuma piešķiršanu, LŪKA XXI spartakiādes 
organizēšanu ( ikgadējās sporta spēles nolemts izvest 2010.gada 30.-31.jūlijā Liepājas rajonā) un darba plāniem 
2010.gadam (ienākušie priekšlikumi par semināriem, kursiem, pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanu un dalību 
radniecīgu struktūru darbā tika piedāvāts papildināt un apkopot, bet pēc tam, aprēķinot to izpildes finansiālās 
iespējas, apstiprināt kārtējā  Asociācijas valdes sēdē). 

  

 2010.gada 4.februārī notika nobeiguma pasākumi Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta” 
ietvaros: noslēguma preses konference un lietus ūdeņu krājrezervuāra 
svinīgā atklāšana Kandavas ielā. Pasākumā piedalījās LR Vides ministrijas 
pārstāvji, Daugavpils pilsētas domes un „Daugavpils ūdens” vadība, kā arī 
projekta būvniecības daļas tiešie izpildītāji – inženiera, ģenerāluzņēmēju un 
projektētāju pārstāvji. 
     

  Noslēguma preses konferences programma iekļāva sevī iepazīstināšanu ar 3 
būvniecības līgumu izpildes rezultātiem un projekta rezultātiem kopumā. Visi 
dalībnieki atzīmēja ne tikai realizētā projekta neapšaubāmu labumu (pilsēta savā 
rīcībā ieguva jaunus ūdensvada un kanalizācijas tīklus, modernizētas kanalizācijas 
attīrīšanas iekārtas, praktiski pilnībā atjaunotas kanalizācijas sūkņu stacijas, 
ūdensgūtni „Kalkūni”, palu un lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas, mūsdienu 
aprīkojumu, transportu un citas svarīgas ūdenssaimniecības sastāvdaļas), bet arī 
veiksmīgu sadarbību starp valsts, reģionālām un pilsētas struktūrām tā 
sagatavošanas un realizācijas gaitā. Tā, pateicoties kopējām pūlēm, izdevās ne 
tikai apstiprināt maksimāli iespējamo darbības programmu ES finansēšanas 
ietvaros, bet arī saglabāt ieplānotos apjomus, saņemot papildu valsts finansējumu 
būvniecības sadārdzināšanas periodā. Kopējās projekta izmaksas (tai skaitā arī ar 
sadārdzinājumu) sastādīja 33,5 milj. EUR, 85 % no kuriem ir Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda un valsts budžeta līdzekļi, bet 15 % - Daugavpils pilsētas 
pašvaldības un SIA „Daugavpils ūdens” līdzekļi. LR Vides ministrs R.Vējonis, kā 
institūcijas vadītājs, kas nodrošināja projekta administratīvo, finanšu un tehnisko 
vadību, apstiprināja Daugavpils pamatu parametru sasniegšanu ūdens jomā, un, 
atbildot uz klātesošo jautājumiem, paziņoja, ka tālāka nozares attīstība ar Eiropas 
Savienības līdzekļu izmantošanu tiks turpināta, un jau šogad tiks paziņots par 
pieteikumu saņemšanu dalībai jaunos projektos. 
 

   Pēc preses konferences pabeigšanas notika lietus ūdeņu pazemes 
krājrezervuāra svinīgā atklāšanas Kandavas ielā – tas bija pēdējais objekts, ko 
izbūvēja projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta” ietvaros. 
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