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Sēdē piedalās:

Gaujas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes locekļi:
Ministriju pārstāvji:
Silvija Dreiškena – Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvalde
Andris Urtāns – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
Inga Zudāne– Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde
Inga Zariņa – Sabiedrības veselības aģentūras Valmieras filiāle
Roberts Meijers – Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta pārvalde
Ivars Kampus – Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija 

Plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji:
Normunds Breidaks – Ādažu pagasta padome
Andris Neimanis – Raunas rajona padome

Nevalstisko organizāciju pārstāvji:
Elita Kalniņa – Vides aizsardzības klubs
Ingrīda Brēmere – Baltijas Vides Forums

LVĢMA pārstāvji:
Andris Tihomirovs
Evita Lapa
Viktorija Podjablonska

Sēdes sākums 14:05

Sēdes darba kārtība

Dalībnieku reģistrācija.

1. Sēdes atklāšana (Padomes priekšsēdētāja – I. Zudāne).

2. Gaujas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes sēdes reglamenta 
apstiprināšana (Padomes locekļi).

3. Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu izstrāde. 2007. g. paveiktais (E. 
Lapa, LVĢMA)

4. Sabiedrības līdzdalības pasākumi upju baseinu apsaimniekošanas plāna izstrādē 
2008. g.. (A. Tihomirovs, LVĢMA)

5. Sēdes noslēgums 
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Sēdes norise:

1. Sēdes atklāšana (Padomes priekšsēdētāja – Inga Zudāne).

Pirms sēdes LVĢMA pārstāvis A. Tihomirovs informē klātesošos, ka padomes sēdē I. 
Kupču pēc pilnvaras pārstāvēs S. Dreiškena, savukārt I. Tapiņu pārstāvēs I. Kampuss. 
Padomes locekļi tiek informēti, ka Baltijas Vides Formu sēdē A. Ruskules vietā pārstāvēs 
I. Brēmere. Padomes priekšsēdētāja I. Zudāne atklāj padomes sēdi. 

2.  Gaujas  upju  baseinu  apgabala  konsultatīvās  padomes  sēdes  reglamenta 
apstiprināšana (Padomes locekļi). 

Padome nolemj izskatīt sēdes reglamentu, vienojoties par reglamenta punktiem. Pēc  A. 
Neimaņa ierosinājuma no reglamenta tiek svītrots 7. punkts, kurš nosaka, ka padomes 
priekšsēdētājam nav  tiesības  piedalīties  jautājumu apspriešānā.  Padome nolemj,  ka  šis 
punkts nav piemērots konkrētās padomes darbībai. Tiek precizēts reglamenta 13. punkts, 
padomei nosakot, ka punkts ir jāpapildina ar tekstu „katram padomes loceklim atsevišķi 
pa epastu nosūtot savus atzinumus LVĢMA”. Tiek papildināts reglamenta 15. punkts, 
norādot, ka „padomes priekšsēdētājs var ierosināt sēdes laikā noteikt diskusiju ilgumu, 
debešu ilgumu vienam runātājam”. 17.  punktā vārds „deputāts” tiek aizstāts  ar  vārdu 
„loceklis”. Padome labojumus sēdes reglamentā pieņem vienbalsīgi un apstiprina Gaujas 
upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes sēdes reglamentu. 

3. Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu izstrāde. 2007. g. paveiktais 
(E. Lapa, LVĢMA)

E.  Lapa uzstājas  ar  prezentāciju  par  upju  baseinu  apgabalu  apsaimniekošanas  plānu 
izstrādi  2007.  g.  Ievadā  Tiek  norādīts,  ka  visos  upju  baseinu  apgablos  ir  izdalīti 
apakšbaseini, Gaujas upju baseinu apgabala gadījumā ir trīs apakšbaseini: Salacas baseins, 
Gaujas baseins un Mazo upju baseini starp Gauju un Salacu. Uz šo brīdi jau ir sagatavots 
fizioģegrāfiskas raksturojums katram no apakšbaseiniem, kas sevī ietver informāciju par 
apakšbaseina novietojumu, reljefu, klimatiskajiem apstākļiem, informāciju par augsnēm 
un  dabas  resursiem.  Līdzīgi  katram  apakšbaseinam  ir  sagatavots  sociālekonomiskais 
raksturojums, kas sevī ietver informāciju par administratīvo iedalījumu, iedzīvotāju skaitu, 
iedzīvotāju  blīvumu  un  lielākās  apdzīvotās  vietas,  iekšszemes  kopprodukta  analīzi, 
galvenajiem  zemes  lietojuma  veidiem,  pievienotās  vērtības  analīzi  pa  nozarēm, 
nodarbinātības rādītāju analīzi  pa nozarēm, bezdarba līmeņa analīzi,  ienākumu līmeņu 
analīze,  salīdzinājums  ar  vidējo  ienākumu  līmeni  rēgionā.  Veikta  arī  ekonomiskās 
nozīmības analīze rūpniecības un tūrisma nozarēm apakšbaseinos, raksturots teritorijas 
plānošanas  process  un  kopsavilkums  par  būtiskām  slodzēm  virszemes  ūdeņos. 
Piesārņojuma aprēķināšana  ūdensobjektos  tiek  veikta  izmantojot  Mass  Balance modeli, 
kurš ļauj noteikt svarīgākos piesārņojuma izcelsmes avotus. Aprēķinos ņemti vērā ne tikai 
zemes  lietojuma  veidi,  bet  arī  punktveida  slodzi  ietekmējošie  faktori.  Modelis  ļauj 
novērtēt  situācijas  izmaiņas  uz  2015.  gadu.  Prezentācijā  skatīti  arī  iespējamie  papildu 
pasākumi  pēc  nozarēm  (lauksaimniecība,  mežsaimniecība,  piensaimniecības  fermām, 
rūpniecībai u.c.), kuru izvēlei tiek pielietots ECOLAS modelis. Prezentācijas noslēgumā 
kā piemērs tiek prezentēts  Mass Balance modeļa un pasākumu pielietojums Ludzas upes 
baseinā, kurā ietilpst trīs ūdensobjekti.
Pēc  prezentācijas  noslēguma  diskusijā  I.  Zudāne  uzdod  jautāju  par  informācijas 
pieejamību par ūdens objektiem, uz ko A. Tihomirovs atbild, ka dati būs pieejami tiklīdz 
būs  noslēdzies  darbs  pie  to  apkopošanas  un  korekcijas.  Pie  šī  jautājuma  I.  Zudāne 
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interesējas kad būs gatavs modelis Gaujas upju baseinu apgabalam uz ko E. Lapa atbild, 
ka modelis būs gatavs gada beigās vai gada sākumā, termiņos šī gada decembris – nākamā 
gada  janvāris.  Diskutējot  par  prezentētajiem papildpasākumiem  I.  Brēmere  jautā  vai 
mēslu krātuves individuālajās fermās būs nepieciešamas? Uz šo jautājumu E. Lapa atbild, 
ka šādas krātuves būs nepieciešamas, ja saimniecībā būs vairāk par 5. dzīvnieku vienībām. 
Runājot par pasākumu ieviešanu, N. Breidaks interesējas vai šo pasākumu ieviešanai tiks 
piešķirti  papildus  līdzekļi,  vai  pašvaldībām tie  būs  jāfinansē  pašām? Uz  šo  jautājumu 
atbild  I.  Zudāne,  kura  norāda,  ka  tas  būs  pašvaldības  uzdevums,  jo  pašvaldība  būs 
atbildīga par izstrādāto pasākumu ieviešanu.  N. Breidaks  uzdot jautājumu kā šo plānu 
ieviešana notiks pēc teritoriālās reformas īstenošanas? Uz šo jautājumu A. Tihomirovs 
precizē,  ka  šobrīd  apsaimniekošanas  plānu  izstrāde  notiek  nevis  pēc  administratīvā 
iedalījuma, bet gan pēc upju baseinu apgabalu, apakšbaseinu, kuri savukārt iedalās sīkākā 
vienībā – ūdnesobjekta robežās. 

4.  Sabiedrības  līdzdalības  pasākumi  upju  baseinu  apsaimniekošanas  plāna 
izstrādē 2008. g.. (A. Tihomirovs, LVĢMA)

A. Tihomirovs prezentē padomes locekļiem plānotos sabiedrības līdzdalības pasākumus 
upju baseinu apsaimniekošanas plāna izstrādē 2008. g. Prezentācijas ievadā tiek sniegts 
neliels  ieskats  šī  gada  septembrī  notikušajā  sabiedrības  anketēšanā,  kuras  saturs  bija 
sabiedrības  informēšana  un  viedokļa  noskaidrošana  par  būtiskiem  ūdenssaimniecības 
jautājumiem.  A. Tihomirovs informē padomes locekļus, ka uz šajā sēdē diemžēl nevar 
prezentēt aptaujas rezultātus, jo šobrīd notiek šo datu pēcapstrāde. Anketēšanas rezultāti 
būs pieejami pēc 19.  novembra,  kad tie  tiks  prezentēti  pārējās  upju baseinu apgabala 
konsultatīvajās padomēs, Gaujas padomes locekļiem nosūtot šo informāciju elektroniski. 
Anketēšana atika veikta pēc vairākpakāpju stratificētās nejaušās izlases metodes, kur 1004. 
respondeti  tika atlasīti  proporcionāli  pēc  to dzīvesvietas  upju  apakšbaseinu teritorijās. 
Līdz ar to Gaujas upju baseinu apgabalā esošajos trijos apkašbaseinos kopā tika aptaujāti 
107  respondenti.  Runājot  par  nākamā  gada  plāniem,  A.  Tihomirovs  norāda,  ka 
būtiskākais uzdevums būs upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu saskaņošana ar 
visām ieinteresētajām pusēm. Kā viens no pamatnosacījumiem ir šo apsaimniekošanas 
plānu brīva pieeja. Līdzīgi kā citās jomās, kurās tiek izstrādāti apsaimniekošanas plāni, arī 
upju baseinu apsaimniekošanas plāni tiks nosūtīti un būs pieejami attiecīgajās institūcijās. 
Plāni būs pieejami arī internetā, LVĢMA mājaslapā. Kā nozīmīgs punkts ir minams ne 
tikai  pats  apsaimniekošanas  plāns,  bet  arī  informācija  par  šo  plānu,  kura  būtu  viegli 
saprotama ikvienam interesantam. Lai  īstenotu šo mērķi,  ir  plānots  izdot  informatīvu 
izdevumu  par  apsaimniekošanas  plāniem,  to  saturu  un  mērķiem.  Sabiedriskajai 
apspriešanai apsaimniekošanas plāni tiks nodoti 2008. gada pirmajā pusē. Tamdēļ šobrīd 
visās upju baseinu apgabala konsultatīvajās padomēs, piedaloties dažādu interešu grupu 
pārstāvjiem, ir nepieciešams izdiskutēt efektīvākos sabiedrības iesaistīšanas pasākumus, 
kuri  dotu  optimālāko risinājumu,  lai  informētu ieinteresētās  puses  par  plāna  darbības 
principiem, kā arī aktīvi iesaistoties otrajām pusēm, tiktu saskaņoti paši apsaimniekošanas 
plāni. 

Diskusijā pašvaldības pārstāvis A. Neimanis pauda viedokli, ka apsaimniekošanas plānu 
saskaņošana  ar  pašvaldībām  varētu  tikt  saskaņota  ar  plānošanas  reģiona  attīstības 
padomēm. Tika norādīts,  ka pašvaldībās tiek izsludināta sabiedriskā apspriešana, kuras 
laikā jebkurš paust savu viedokli par minēto dokumentu, šajā gadījumā apsaimniekošanas 
plānu.  E. Kalniņa norādīja, ka šādu specifisku jautājumu ir grūti paskaidrot sabiedrībai, 
tamdēļ  būtu  nepieciešamas  sabiedriskās  apspriešanas  plašākā  mērogā  nekā  notiek 
sabiedriskā apspriešana pašvaldībās.  I. Zudāne norādīja, ka ir jānoskaidro saskaņošanas 
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procedūra  ar  pašvaldībām,  jo  ir  jābūt  skaidram  kā  notiek  šāda  tipa  dokumentu 
saskaņošana, izejot no esošās likumdošanas. Turklāt ceļš,  kad apsaimniekošanas plānu 
saskaņošana notiek ar rajonu padomēm, neko neatrisina, jo tas jāsaskaņo ar pašvaldībām. 
I. Brēmere atzīmēja, ka pašvaldībām šis plāns būs jāievieš, tamdēļ pašvaldības interesēs ir 
kooperēties  šī  apsaimniekošanas plāna saskaņošanā.  Debašu turpinājumā padomē tiek 
diskutēts par LVĢMA nākamgad plānotā informatīvā izdevuma par apsaimniekošanas 
plāniem  izdošanu.  I.  Brēmere  ierosina,  ka  šādā  izdevumā  būtu  nepieciešams  sniegt 
informāciju, kura būtu saprotama dažādu interešu grupu pārstāvjiem, veidojot izdevumu 
tematisku pēc dažādām nozarēm uz kurām šis plāns attiecas. I. Zudāne norāda, ka šādu 
izdevumu  būtu  nepieciešams  strukturēt  peč  principa,  atbildot  uz  jautājumu  kas 
apsaimniekošanas  plāns  tāds  vispār  ir  un  otrs  jautājums  ir  ieguvums  no  tā,  kā  arī 
zaudējumi, kurus tas var nest. Šie jautājumi būtu jāpaskaidro visām ieinteresētajām pusēm 
– iedzīvotājiem, pašvaldībām, uzņēmējiem, lauksaimniekiem u.tml.  Noslēdzot diskusiju 
padome pēc  I. Zudānes  priekšlikuma nolemj izveidot kopīgu darba grupa ar pārējām 
konsultatīvajām padomēm,  kurā  varētu  saskaņot  jautājumus par  to  kādam būtu  jābūt 
izdevuma  saturam,  nosakot  galvenās  mērķa  grupas  un  tiem  domāto  jautājumu 
noformulēšanu.  Padome  vienbalsīgi  nolemj,  ka  komentāri  attiecībā  uz  sabiedrības 
iesaistīšanas pasākumiem tiks nosūtīti LVĢMA līdz šī gada 31. decembrim. 

5. Sēdes noslēgums 
Padomes priekšsēdētāja I. Zudāne pateicas klātesošajiem par dalību sēdē un sēde tiek 
slēgta. 

Sēdes noslēgums 15:40

Padomes priekšsēdētāja: 

   /I. Zudāne/

Protokolēja: 

               /V. Podjablonska/
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