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Datums 16.06.2009 
 

Atzinums Par Gaujas baseina apgabala apsaimniekošanas plānu un 
pasākumu programmu 

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

Gaujas 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 vai izkalšanu; 
7. nodrošina Latvijas 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. 

Gaujas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns ir dokuments, kas ietver ūdens vides 
stāvokĜa analīzi, slodžu un ietekmju novērtējumu un tendenču izvērtējumu, ūdens 
izmantošanas ekonomisko analīzi. Plānā definēti vides kvalitātes mērėi un sastādīta 
pasākumu programma mērėu sasniegšanai laika periodam līdz 2015. gadam. Gaujas 
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: 

1. Gaujas baseina apsaimniekošanas plāns un pasākumu programma atbilst 
sabiedrības interesēm. 
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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 piedāvā pie priekšlikumiem par 
papildus pasākumu finansējuma avotiem pievienot Eiropas Savienības 
stratēăijas Baltijas jūras reăionam finanšu līdzekĜus. 

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

• atbalsta papildus pasākumu par esošo NAI rekonstrukciju, bet ne 
jaunu „"Trešējās" NAI apdzīvotās vietās ar bioloăisko notekūdeĦu 
attīrīšanu”. Piedāvā precīzāk izvērtēt tās apdzīvotās vietas, kur ir 
kritiskākā situācija saistībā ar notekūdeĦu attīrīšanu un piedāvāt 
pašvaldībām izveidot saistošos noteikumus. Tāpat tiek piedāvāts 
iespējamais papildus pasākumus viensētām, kuras atrodas upju 
krastos. 

• nepieciešams precizēt papildus pasākumu „Sagatavot stratēăiju/ 
koncepciju (risinājumu) slodzes samazināšanai, ko rada iedzīvotāji 
bez centralizētās kanalizācijas sistēmas (t.sk. tūrisma mītnes), kā arī 
lietusūdeĦu savākšanu un apsaimniekošanu, ieviest to”. Piedāvā šo 
pasākumu sadalīt divās daĜās: pirmā daĜa – stratēăija un koncepcija 
varētu būt ieteikumi (vadlīnijas) pašvaldībām ar ko pašvaldība varētu 
tālāk strādāt, otrā – lietusūdeĦu savākšana. 

• atbalsta papildus pasākumu „Veikt piesārĦotu vietu sanāciju” , RVP 
varētu sniegt atzinumu par konkrētu piesārĦotu vietu. 

• lūdz precizēt papildus pasākumu attiecībā uz pilotprojektu un 
kopumā pasākums atbalstāms „Melior ācijas sistēmu bez 
izmantošanas darbības pārtraukšana (pilotprojektu pieeja)”. 

• atbalsta papildus pasākumu, ja jaunas meliorācijas sistēmas netiks 
būvētas, bet tikai rekonstruētas vecās „Izstrādāto tehnisko noteikumu 
/ standartu pielietošana praksē meliorācijas sistēmu uzturēšanā” . 

• uzskata, ka pasākuma pētījumam ir pārāk lielas izmaksas (LVL 787 
500) „Veikt tehnisko izpēti par HES ietekmi uz ekoloăisko stāvokli un 
piemērotākajiem "mīkstinošajiem" pasākumiem (un tehnoloăiskajiem 
risinājumiem) negatīvās ietekmes novēršanai”. Piedāvā skatīt jau 
izpētīto HES negatīvo ietekmi un ar to palīdzību rast risinājumus. 
Pasākums netiek atbalstīts finansējuma dēĜ. 

• atzīst, ka papildus pasākums ir labs un noteikti ir iekĜaujams 
pasākumu programmā „HES darbības izmaiĦu veikšana, nodrošinot 
mazāku kaitējumu ūdeĦu ekosistēmai (ūdens līmeĦa svārstību 
samazināšana, ekoloăiskā caurplūduma nodrošināšana mazūdens 
periodā, zivju aizsargierīču pielietošana)” 

• lūdz papildināt papildus pasākuma mērogu ar vēl vienu objektu – 
Kuivižu jahtu ostu „Izveidot sadarbības "platformu" ar katru ostu. 
Veikt pētījumus par iespējām uzlabot katras ostas morfoloăiskās 
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izmaiĦas un ekoloăiskos apstākĜus (Rīcības plāna izstrādei un 
prioritāro pasākumu noteikšanai)”. 

� piedāvā izpētīt ieguvumus un zaudējumus, diskusijās par 
Silzemnieku poldera likvidāciju, vispirms piedāvā veikt izpēti un tad 
pieĦemt svarīgu lēmumu par papildus pasākumu „Polderu bez 
izmantošanas darbības pārtraukšana (pilotprojektu pieeja)”. 

 
Ievadā sniegts ieskats ūdens resursu apsaimniekošanā Latvijā, skaidrots upju baseinu 
apsaimniekošanas process un izklāstīta baseinu apsaimniekošanas plānu būtība un 
tapšanas norise. Tomēr ir nepieciešams dokumenta ievadā norādīt šī dokumenta 
statusu – ko tas regulēs un kā un dot pilnu direktīvas nosaukumu un korektu atsauci. 

 

Gaujas baseina apgabala konsultatīvās padomes locekĜi: 

 
Ministriju p ārstāvji: 
Andris Urtāns – ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāts 
        paraksts 
 
Inga KoĜegova– Valsts vides dienesta Valmieras reăionālā vides pārvalde 
        paraksts 
 
Inga ZariĦa – Sabiedrības veselības aăentūras Valmieras filiāle 
        paraksts 
 
Alda Nikodemusa – Reăionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas Telpiskās 
plānošanas departamenta Reăionālās plānošanas nodaĜa 
        paraksts 

 

Plānošanas reăionu attīstības padomju pārstāvis: 
Andris Neimanis – Raunas rajona padome 
        paraksts 

 

Nevalstisko organizāciju pārstāvji: 
Elita KalniĦa – Vides aizsardzības klubs 
        paraksts 
 
Juris Čivčs – Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrība 
        paraksts 
 
Māris Ošs – Skolotāju Savienība 
        paraksts 
 
Kristīna Veidemane – Baltijas Vides Forums 
        paraksts 
 
 


