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Datums 09.06.2009 
 

Atzinums Par Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plānu un 
pasākumu programmu 

 
Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāna un pasākumu programmas 
izstrādātājs ir Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūra. 
 
 
Plāna raksturojums un analīze 
 

Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns un pasākumu programma ir 
vidēja termiĦa plānošanas dokuments no 2009.gada 22.decembra līdz 2015.gada 
22.decembrim, kas nosaka mērėus un uzdevumus ūdens politikā. SaskaĦā ar Ūdens 
apsaimniekošanas likumu ir jāizveido tādu virszemes un pazemes ūdeĦu aizsardzības 
un apsaimniekošanas sistēmu, kas:  

1. veicina ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, nodrošinot to 
ilgtermiĦa aizsardzību un iedzīvotāju pietiekamu apgādi ar labas kvalitātes 
virszemes un pazemes ūdeni;  

2. novērš ūdens un no ūdens tieši atkarīgo sauszemes ekosistēmu un mitrāju 
stāvokĜa pasliktināšanos, aizsargā šīs ekosistēmas un uzlabo to stāvokli; 

3. uzlabo ūdens vides aizsardzību, pakāpeniski samazina arī prioritāro vielu 
emisiju un noplūdi, kā arī pārtrauc ūdens videi īpaši bīstamu vielu emisiju un 
noplūdi;  

4. nodrošina pazemes ūdeĦu piesārĦojuma pakāpenisku samazināšanu un novērš 
to turpmāku piesārĦošanu;  

5. nodrošina pazemes ūdens resursu atjaunošanu;  

6. nodrošina zemes aizsardzību pret applūšanu; 

7. nodrošina Latvijas piekrastes jūras ūdeĦu aizsardzību;  

8. sekmē starptautiskajos līgumos noteikto mērėu sasniegšanu, lai pārtrauktu un 
novērstu jūras vides piesārĦošanu, pārtrauktu vai pakāpeniski novērstu ūdens 
videi īpaši bīstamu vielu emisiju un noplūdi jūras vidē un sasniegtu tādu 
stāvokli, ka jūras vidē antropogēnās izcelsmes ėīmisko vielu koncentrācija ir 
tuva nullei, bet dabā sastopamo ėīmisko vielu koncentrācija — tuva dabā 
pastāvošajam fona līmenim. 

Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns ir dokuments, kas ietver ūdens 
vides stāvokĜa analīzi, slodžu un ietekmju novērtējumu un tendenču izvērtējumu, 
ūdens izmantotāju ekonomisko analīzi. Plānā definēti vides kvalitātes mērėi un 
sastādīta pasākumu programma mērėu sasniegšanai laika periodam līdz 2015. gadam. 
Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns sastāv no 8 nodaĜām, kurās 
ietverta informācija, kas prasīta Latvijas likumdošanā un Ūdens struktūrdirektīvā 
2000/60/EK. 

Izvērtējot plāna atbilstību MK noteikumiem Nr.283 „Noteikumi par upju baseinu 
apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām” (27.05.2003.) 
konsultatīvā padome (KP) konstatē: 
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1. Daugavas baseina apsaimniekošanas plāns un pasākumu programma atbilst 
sabiedrības interesēm. 

2. Izvērtējot sagatavotos priekšlikumus par programmas īstenošanai 
nepieciešamajiem finanšu līdzekĜiem, KP locekĜi iebilst par piedāvāto 
finansējumu HES no LR Vides aizsardzības fonda līdzekĜiem, bet šo 
finansējumu iesaka sasaistīt ar piedāvāto papildus pasākumu „straujteču 
atjaunošanai un upju regulēšanai”. KP locekĜi ierosina precizēt Priekšlikumus 
par papildus pasākumu finansējuma avotiem, katrā no nozarēm rakstot tos 
vispārināti, nevis tik detalizēti, kā pašreiz piedāvāts. 

3. Izvērtējot papildus pasākumus, kas iekĜauti rīcību programmā, konsultatīvās 
padomes locekĜi: 

• lūdz skaidrojumu pie papildus pasākuma mērogu un efektu 
„"Trešējās" NAI apdzīvotās vietās ar bioloăisko notekūdeĦu 
attīrīšanu”. KP locekĜi uzskata, ka iekĜaujot šāda veida papildus 
pasākumu pašvaldībām nāktos pašām finansēt no saviem līdzekĜiem, 
kas izmaksātu Ĝoti dārgi. 

• jāprecizē papildus pasākuma īstenotājs pasākumam „Veikt tehnisko 
izpēti par HES ietekmi uz ekoloăisko stāvokli un piemērotākajiem 
"mīkstinošajiem" pasākumiem (un tehnoloăiskajiem risinājumiem) 
negatīvās ietekmes novēršanai”. 

• iebilsts par papildus pasākuma „Veikt izpēti Līvānu pilsētas zemāko 
teritoriju gar Dubnas upi aizsardzības pasākumiem, īstenot 
nepieciešamos pasākumus ūdens līmeĦa samazināšanai pavasara 
palu laikā” izpildītāju. 

• plānā ir jāiekĜauj punkts, kas nosaka, ka nav pieĜaujamas 
jaunas hidromorfoloăiskas izmaiĦas Daugavā, īpaši jāatzīmē, ka nav 
pieĜaujams īstenot biedrības „Zīda ceĜš” piedāvāto Daugavas gultnes 
pārveidošanu kuăošanas vajadzībām un jaunu HES celtniecība uz 
Daugavas. 

 

Dokumenta ievadā nepieciešams norādīt šī dokumenta statusu – ko tas regulēs un kā. 

 

Daugavas baseina apgabala konsultatīvās padomes locekĜi: 

Ministriju p ārstāvji: 
Inta Hahele – Valsts vides dienesta Lielrīgas reăionālā vides pārvalde 
        paraksts 
 
Ilze Krēmere – Vides ministrijas Projektu sagatavošanas departaments 
        paraksts 
 
Ruslans Lucenko – Sabiedrības veselības aăentūras Rīgas filiāle 
        paraksts 
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Inga TapiĦa – Reăionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas Telpiskās 
plānošanas departamenta Plānojumu metodiskās vadības nodaĜa 
        paraksts 
 

Plānošanas reăionu attīstības padomju pārstāvji: 
Aivars Troska – Lielvārdes novada dome, Rīgas plānošanas reăiona attīstības padome 
        paraksts 
 
Jānis Silovs – Daugavpils rajona padome 
        paraksts 

 

Nevalstisko organizāciju pārstāvji: 
Georgs Bagātais – biedrība „Par tīru Daugavu” 
        paraksts 
 
Bruno Otersons – Daugavas Savienība 
        paraksts 
 
Gundars Patmalnieks – biedrība „Staburaga bērni” 
        paraksts 
 


