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Daugavas baseina apgabala konsultatīvās padomes sēde 

PPRROOTTOOKKOOLLSS  

Lielvārde 

2009. gada 9. jūnijā 

Sēdē piedalās: 

Daugavas baseina apgabala konsultatīvās padomes locekĜi: 

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

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

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

LVĂMA pārstāvji: 
Linda Bušmane 
Evita Lapa 

Citi dalībnieki: 
Elita KalniĦa – biedrība „Vides aizsardzības klubs” 
Irina Kravčuka – Sabiedrības veselības aăentūra 
Kristīna Veidemane – Baltijas Vides Forums 

Sēdes sākums 14.15 

Sēdes darba kārtība 

13.40 Dalībnieku reăistrācija. 

14.15 Sēdes atklāšana (Padomes priekšsēdētājs A.Troska). 

14.25 Sabiedriskās apspriešanas līdzšinējie rezultāti (Kristīna Veidemane, Baltijas Vides 
Forums). 

15.00 Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 22. aprīĜa redakcija: 

◊ upju baseina apsaimniekošanas plāna un pasākumu programmas atbilstības 
sabiedrības interesēm izvērtēšana, atzinuma un ieteikumu sniegšana plāna un 
programmas turpmākai virzībai; 

◊ izvērtēt sagatavotos priekšlikumus par programmas īstenošanai 
nepieciešamajiem finanšu līdzekĜiem izvērtēšana un atzinuma sniegšana; 

◊ atzinuma par programmā iekĜauto pasākumu īstenošanas prioritātēm 
finanšu un citu resursu piesaistīšanā sagatavošana. 
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15.45 Iepazīstināšana ar Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 
projektu (Kristīna Veidemane, Baltijas Vides Forums). 

16.00 Sēdes noslēgums. 

 

1. Sēdes atklāšana (Padomes priekšsēdētājs A.Troska) 

 

Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs A. Troska atklāj sēdi un konstatē, ka uz sēdi ir 
ieradušies 9 cilvēki, tāpēc ierosina atzinumu par plāna projektu izsūtīt saskaĦošanai arī tiem 
padomes locekĜiem, kas nepiedalās sēdē, kam klātesošie piekrīt.  Padomes priekšsēdētājs 
apstiprina darba kārtību un aicina ziĦot K. Veidemani no BEF par sabiedriskās 
apspriešanas rezultātiem. 

 

2. Sabiedriskās apspriešanas līdzšinējie rezultāti (Kristīna Veidemane, Baltijas 
Vides Forums) 

 

K. Veidemane konsultatīvās padomes locekĜiem atgādina, ka līdz 22. jūnijam vēl ir iespēja 
sniegt komentārus par Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plānu un pasākumu 
programmu. Informēja par notikušajiem diskusiju forumiem: 1) Diskusiju forums NVO 
pārstāvjiem 20. martā; 2) 7. maijā Diskusiju forums Daugavas baseina apgabalam un 3) 
Diskusiju forums ar zinātniekiem un klimata pētniekiem, 22. maijā. 

Sabiedriskās apspriešanas mērėis bija iesaistīt dažādu nozaru, institūciju, pašvaldību, 
profesiju un sabiedrības grupas pārstāvjus izstrādātā Daugavas baseina apgabala 
apsaimniekošanas plāna projekta pilnveidošanā, kā arī klātienē apspriest veicamās rīcības, lai 
Daugavas baseina ūdens kvalitāte būtu labā stāvoklī. Kopā piedalījās 50 dalībnieki. Tā pat 
padomes locekĜi tika iepazīstināti ar sabiedriskās apspriešanas darba grupu ziĦojumiem. 
K. Veidemane informēja, ka plenēra sēdē izskanēja vairāki komentāri un ieteikumi 
ekonomiskā griezumā. 

Turpinājumā K. Veidemane pastāstīja par diskusiju forumu ar NVO pārstāvjiem, 
akcentējot, ka aktivitāte esot bijusi maza. 

Upju baseinu apsaimniekošanas plāna ietvaros sabiedriskās apspriešanas tika izstrādāta 
aptaujas anketa dažādām mērėgrupām. Aptaujas mērėis bija noskaidrot sabiedrības viedokli 
par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens kvalitātes uzlabošanai. Aptaujas rezultāti vēl tiek 
apkopoti. 

 

3. Diskusija par Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 22. aprīĜa 
redakcijas piedāvātajiem ieteikumiem 

3.1. Upju baseina apsaimniekošanas plāna un pasākumu programmas atbilstības 
sabiedrības interesēm izvērtēšana, atzinuma un ieteikumu sniegšana plāna un 
programmas turpmākai virzībai; 

3.2. Izvērtēt sagatavotos priekšlikumus par programmas īstenošanai nepieciešamajiem 
finanšu līdzekĜiem izvērtēšana un atzinuma sniegšana; 

3.3. Atzinuma par programmā iekĜauto pasākumu īstenošanas prioritātēm finanšu un 
citu resursu piesaistīšanā sagatavošana; 
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Turpinot darba kārtībā iekĜauto jautājumu izskatīšanu A. Troska uzdod jautājumu par 
finansējumu. L. Bušmane atbild, ka finansējums tiek plānots uz priekšu līdz 2015. gadam, 
ja ekonomisku apsvērumu tas netiek izpildīts, tad tas tiek iekĜauts pie izĦēmumiem uz 
nākamajiem gadiem. A. Troska jautā, kāds būs juridiskai status un kā šo plānu varēs mainīt. 
L. Bušmane skaidro, ka LVĂMA izstrādā plānus, bet Vides ministrija tālāk apstiprinās 
plānu un pasākumu programmu ar MK rīkojumu. Un tālāk šis plāns tiks izsūtīts 
pašvaldībām. 

B. Otersons precizē, ka atbilstoši 7.maija sarunās starp Vides ministriju un Latvijas 
Pašvaldību savienību nolemtajam, LVĂMA līdz augusta vidum izsūtīs pašvaldībām vēstules 
ar lūgumu mēneša laikā izteikt viedokli par Daugavas baseina apgabalā plānoto 
ūdensobjektu kvalitāti. Vēstulēm tiks pievienota tabula ar informāciju par Daugavas baseina 
apgabala plānoto ūdensobjektu kvalitāti, kurā būtu šādi dati: ūdensobjekta nosaukums, 
ūdensobjekta veids, pašvaldības teritorija, esošā ūdens kvalitāte ūdensobjekta, plānotā 
ūdens kvalitāte ūdensobjekta, plānotās ūdens kvalitātes sasniegšanas gads, pasākumi 
plānotās ūdens kvalitātes sasniegšanai, izdevumi plānotās ūdens kvalitātes sasniegšanai 
(tūkst. latu) un izdevumu segšanas sadalījums pa avotiem %%. Tabulas priekšlikums tiek 
izdalīts sēdes dalībniekiem. 

A. Troska, apskatot izdales materiālus, secina, ka tabulā 9. ailē (Izdevumu segšanas 
sadalījums pa avotiem %) būs jautājumi no pašvaldībām. 

B. Otersons turpina, ka pašvaldību viedokĜi būtu jāapkopo un līdz septembra 
beigām jāiestrādā plāna projektā kā rīcības jeb pasākumu programma.  

I. TapiĦa paskaidro, ka pasākumu programma arī tiek apstiprināta ar MK rīkojumu. 

A. Troska secina, ka būtu Ĝoti labi, ja finansējums būtu klāt, jo situācija valstī mainās Ĝoti 
krasi. Uzsverot, ka tas ir Ĝoti saistoši Latvijai no Eiropas Savienības. B. Otersons papildina 
– ja lēmumus pieĦem valdība, respektīvi, ja plānu apstiprina valdība, juridiski valdība ir 
atbildīga par tajā paredzēto pasākumu finansējumu. 

Sēdes laikā sākās diskusija par komunālo notekūdeĦu direktīvas (KNAD) ieviešanu, 
aglomerācijās ar CE >2000. Tas attiecās uz pamata pasākumiem, bet sēdes darba kārtībā ir 
jāapspriež papildus pasākumi. 

Turpinot diskusiju G. Patmalnieks jautāja par buferjoslām, piemetinot to, ka tas esot Ĝoti 
labs pasākums, jo daudzi zemnieki lieto minerālmēslus un tas ir Ĝoti labs veids, kā pasargāt 
ūdeni no piesārĦojuma. K.Veidemane skaidroja, ka sabiedriskās apspriešanas laikā 
daudziem nebija skaidrs, kas ir buferjoslas un skaidro, ka daudziem mazajiem zemniekiem 
šo pasākumu ir neiespējami veikt, dēĜ Latvijas meliorācijas sistēmām. 

G. Patmalnieks jautā kāpēc pie papildus pasākumiem, hidromorfoloăijas, „Veikt tehnisko 
izpēti par HES ietekmi uz ekoloăisko stāvokli un piemērotākajiem "mīkstinošajiem" pasākumiem (un 
tehnoloăiskajiem risinājumiem) negatīvās ietekmes novēršanai” pasākuma īstenotājs ir RVP? 
L. Bušmane uzsver, ka tas tiks precizēts un ka atbildīgajam ir jābūt HES īpašniekam. RVP 
ir kā kontrolējošā institūcija. 

B. Otersons ierosina atzinumā par plāna projektu īpaši atzīmēt, ka nav pieĜaujams īstenot 
biedrības „Zīda ceĜš” piedāvāto Daugavas gultnes pārveidošanu kuăošanas vajadzībām un 
jaunu HES celtniecība uz Daugavas. K. Veidemane papildina B. Otersona teikto, ka plānā 
ir jāiekĜauj punkts, kas nosaka, ka nav pieĜaujamas jaunas hidromorfoloăiskas izmaiĦas 
Daugavā. A. Troska uzsver, ka K. Veidemane ir zinātniski precīzi definējusi padomes 
viedokli un ka tas ir jāiekĜauj atzinumā. Tāpat arī I. Hahele piekrīt šim definējumam. 

J. Silovs jautā, vai buferjoslas attiecas arī uz grāvjiem. K. Veidemane skaidro, ka tas neesot 
tehniski iespējams. 
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I. Krēmere jautā par papildus pasākumu, komunālajam sektoram „"Trešējās" NAI apdzīvotās 
vietās ar esošu bioloăisko notekūdeĦu attīrīšanu”, vai pasākuma mērogs ir reāls, vai tika veikti kādi 
mērījumi (pētījumi). L. Bušmane atbild, ka tika veikti modeĜaprēėini. I. Krēmere skaidro, 
ja tie mērījumi pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās prasības, tad, iesniedzot pieteikumu 
uz projektu par „Trešējās” NAI izbūvi, tas tiks noraidīts un tām pašvaldībām, kuras ir pie 
mēroga, nāktos pašām finansēt šo papildus pasākumu par saviem līdzekĜiem un tas 
izmaksātu Ĝoti dārgi. A. Troska uzsver, ka šis pasākums ir jāĦem laukā no pasākumu 
programmas un ir Ĝoti absurdi, ka šis pasākums ir jāveic arī Zilupē. I. Krēmere papildina, 
ka Zilupē nav pat ražošanas. K. Veidemane skaidro, ka ŪSD ir savas prasības un tas ir kā 
papildus pasākums, ja ir slikta ūdens kvalitāte kādā no ūdensobjektiem ir jāpanāk laba ūdens 
kvalitāte. A. Troska secina, ka šādā gadījumā, šim pasākumam ir jābūt ar termiĦa 
pagarinājumu uz 2025. gadu (tomēr atstājot šo pasākumu papildus pasākumu sarakstā). 
I. Krēmere piedāvā pārskatīt apdzīvotu vietu sarakstu, jo nesaprot, kāpēc daudzas citas 
apdzīvotas vietas nav pie šī papildus pasākuma. L. Bušmane skaidro, ka tas tiek rēėināts ar 
modeĜa palīdzību. 

A. Troska atgriežas pie atzinuma un pie pirmā punkta, un uzskata, ka šis plāns atbilst 
sabiedrības interesēm. 

G. Patmalnieks pieskaras darba kārtībā iekĜautajam punktam par priekšlikumiem papildus 
pasākumu finansējuma avotiem un jautā, kāpēc HES papildus pasākumus finansē no LR 
Zivju fonda un LR Vides aizsardzības fonda līdzekĜiem. K. Veidemane skaidro, kas tur ir 
norādīts, ka finansē arī pats HES īpašnieks un no šo fondu līdzekĜiem var tikt finansēta 
HES izpēte. 

B. Otersons atzīmē, ka, acīmredzot Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 
pasākumi varētu tikt finansēti no Eiropas Savienības fondiem tikai nākošajā periodā, t.i. pēc 
2013.gada. 

I. TapiĦa iebilst par pasākumu „Veikt izpēti Līvānu pilsētas zemāko teritoriju gar Dubnas upi 
aizsardzības pasākumiem, īstenot nepieciešamos pasākumus ūdens līmeĦa samazināšanai pavasara palu 
laikā” un tā izpildītāju RAPLM. 

A. Troska uzsver, ja nav iespējams izpildīt pamata plānu, tad nevar būt runa par papildus 
pasākumiem. I. Krēmere skaidro, ka jau šobrīd ne visiem, kas ir pieteikušies investīciju 
projektiem, pamata pasākumiem tiks piešėirts finansējums. Tikai apmēram pusei no 
projektiem tiks dots finansējums. Uz kopējā fona būs redzami uzlabojumi. 

B. Otersons ierosina precizēt Priekšlikumus par papildus pasākumu finansējuma avotiem, 
katrā no nozarēm rakstot tos vispārināti, nevis tik detalizēti, kā pašreiz piedāvāts. 

No konsultatīvās padomes locekĜiem tiek dots akcepts tālākai darbībai saistībā ar plānu un 
pasākumu programmu. 

 

4. Iepazīstināšana ar Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 
projektu (Kristīna Veidemane, Baltijas Vides Forums) 

 

K. Veidemane iepazīstina ar Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna 
Vides pārskata projektu. SIVN galvenais uzdevums ir nodrošināt vides apsvērumu 
integrāciju un plānu un programmu sagatavošanā un pieĦemšanā. 

Galvenie soĜi:  

▪ esošā vides stāvokĜa apraksts,  
▪ plānošanas dokumenta īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi novērtēšana, 
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▪ sabiedriskā apspriešana par vides pārskatu,  
▪ komentāru iestrāde u.c. soĜi. 

Pēc prezentācijas B. Otersons jautā, vai vides pārskats tika gatavots par plāna projekta 
22. aprīĜa redakciju. K. Veidemane apstiprina, ka jā, un šis dokuments nāks klāt Daugavas 
baseina apgabala apsaimniekošanas plānam pielikumā. B. Otersons vēlas uzzināt, 
vai padomes sēdē izteiktie viedokĜi par vides pārskatu tiks Ħemti vērā. K. Veidemane 
apstiprina, ka jā. 

J. Silovs citē tekstu no Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāna vides pārskata 
„Visbiežāk Daugavas baseina apgabalā vidēju, sliktu vai Ĝoti sliktu ūdens kvalitāti monitoringa dati 
uzrāda lielo upju augštecē vai uz to pietekām, piemēram, Daugavas augštecē, Pededzē, Balupē, Kujā, 
Pērsē”(17 lpp) un piebilst, ka kvalitāte uz kartes parāda ko citu. K. Veidemane piebilst, ka 
tas tiks precizēts. 

 

5. Citi jautājumi 

A. Troska ierosina un pārējie atbalsta, ka protokolētājs sagatavo īsu atzinumu par plāna 
atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr. 681 „Upju baseinu apgabala konsultatīvās 
padomes nolikums” 3. punktu un pievieno šim protokolam pielikumā. 

 
6. Sēdes noslēgums 

 
A. Troska slēdz sēdi, pasakās visiem, kuri ieradās uz sēdi un jautā vai būs vēl nepieciešama 
kāda sēde. E. Lapa atgādina, ka gādā ir jābūt divām sēdē. A. Troska turpina, pirms plāna 
nodošanas varētu rīkot sēdi oktobrī. B. Otersons ierosina rīkot sēdi pēc tam, kad būs 
pabeigts plāna saskaĦošanas process ar ministrijām un Latvijas Pašvaldību savienību. 
 
 
Sēdes noslēgums 16.15 
 
 
 
 
 
Padomes priekšsēdētājs: ____________________ 
    /A. Troska/ 
 
 
 
 
 
Protokolēja:   ____________________ 
      /E. Lapa/ 
  
 
 
Datums: 
09.06.2009 


