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2009. gada. 16. jūnijā 

Cēsis 

PROTOKOLS 

Sēdē piedalās: 

Gaujas baseina apgabala konsultatīvās padomes locekĜi: 

Ministriju pārstāvji: 
Jānis Upītis – ZiemeĜaustrumu reăionālās lauksaimniecības pārvalde 
Andris Urtāns – ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāts 
Inga KoĜegova– Valsts vides dienesta Valmieras reăionālā vides pārvalde 
Inga ZariĦa – Sabiedrības veselības aăentūras Valmieras filiāle 
Roberts Meijers – Ekonomikas ministrijas Enerăētikas departamenta pārvalde 
Alda Nikodemusa – Reăionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas Telpiskās 
plānošanas departamenta Reăionālās plānošanas nodaĜa 

Plānošanas reăionu attīstības padomju pārstāvji: 
Andris Neimanis – Cēsu rajona padome 

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

LVĂMA pārstāvji: 
Linda Bušamne 
Evita Lapa 
 
Citi pārstāvji: 
Druvis Melderis – ZiemeĜvidzeme VVM 
Velta Antmane – Latvijas ekoloăiskā biedrība 

Sēdes sākums 14.15 

Sēdes darba kārtība 

13.40 Dalībnieku reăistrācija. 

14.00 Sēdes atklāšana (Padomes priekšsēdētāja I. KoĜegova). 

14.10 Sabiedriskās apspriešanas līdzšinējie rezultāti (Kristīna Veidemane, Baltijas 
Vides Forums). 
14.30 Diskusija par Gaujas baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 
22. aprīĜa redakcijas piedāvātajiem ieteikumiem: 

◊ 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. 

15.30 Iepazīstināšana ar Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 
projektu (Kristīna Veidemane, Baltijas Vides Forums). 
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15.45 Citi jautājumi.  

16.00 Sēdes noslēgums. 

 

1. Sēdes atklāšana (Padomes priekšsēdētāja I. KoĜegova). 

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Inga KoĜegova atklāj sēdi. Iepazīstina visus 
klātesošos ar darba kārtību un apstiprina to. Turpinot darba kārtībā iekĜauto jautājumu 
izskatīšanu aicina Kristīnai Veidemanei ziĦot par Sabiedriskās apspriešanas līdzšinējiem 
rezultātiem Gaujas baseina apgabalā. 

 

2. Sabiedriskās apspriešanas līdzšinējie rezultāti. 

K. Veidemane konsultatīvās padomes locekĜiem atgādina, ka līdz 22. jūnijam vēl ir 
iespēja sniegt komentārus par Gaujas baseina apgabala apsaimniekošanas plānu un 
pasākumu programmu. Informēja par notikušajiem diskusiju forumiem: 1) Diskusiju 
forums NVO pārstāvjiem 20. martā; 2) 2. aprīlī Diskusiju forums Gaujas 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 Gaujas baseina apgabala 
apsaimniekošanas plāna projekta pilnveidošanā, kā arī klātienē apspriest veicamās rīcības, 
lai Gaujas baseina ūdens kvalitāte būtu labā stāvoklī. Kopā piedalījās 35 dalībnieki. Tā pat 
padomes locekĜi tika iepazīstināti ar sabiedriskās apspriešanas darba grupu ziĦojumiem. 
K. Veidemane informēja, ka plenēra sēdē izskanēja šaubas par vairākiem papildus 
pasākumiem saistībā ar lauksaimniecību. 

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. 

Pēc prezentācijas noklausīšanās M.Ošam rodas jautājums, vai ir izskatīta sasaiste par 
Baltijas Jūras Stratēăiju un tai plānotiem līdzekĜiem, par kuriem varētu veikt kultūras 
mantojuma saglabāšanu un vides izglītošanu. M.Ošam ir ideja, ka varētu piesaistīt 
zemessargus, lai varētu veikt videi draudzīgu tūrismu un kultūrmantojuma saglabāšanu. Ir 
vajadzīgs komplekss skatījums, bet neredz šādu saistību. K. Veidemane atzīst, ka labs 
ierosinājums, jo jebkādu līdzekĜu un resursu piesaiste ir vēlama, kas sekmētu ūdens 
piesārĦojuma novēršanu un kvalitātes uzlabošanu. V.Antmane piebilst, ka jārāda ainavu 
unikalitāte, kaut vai sūnas rādīt, ka būtisks ir pasākumu komplekss (ainavisks 
kultūrmantojums). 

I.KoĜegova jautā vai ir iespējams no šīs Baltijas Jūras stratēăijas dabūt konkrētu naudu. 
Arī K.Veidemane jautā, vai ir kontaktadrese, kur var rakstīt projektus? Savukārt 
A. Nikodemusai ir aizdomas, ka tā varētu būt cita stratēăija, jo ES Baltijas jūras reăiona 
stratēăijai vēl nav apstiprināta pieejamā nauda- tas varētu notikt gada beigās, kad plānots, 
ka Eiropas Padome šo stratēăiju apstiprinās. 

I.KoĜegova atzīst, ka tomēr baseinu apsaimniekošanas plānu mērėis ir sasniegt labu 
ūdens kvalitāti, nevis tūrisms, savukārt A.Nikodemusa piebilst, ka ideja izmanot 
pieejamos Baltijas Jūras Stratēăijas ieviešanas resursus tomēr ir laba, bet tas viss ir vēl 
procesā un konkrēti kam un kad to varēs izmanot vēl nav zināms. Taču V.Antmane 
tomēr uzsver, ka vajag kompleksi risināt vides jautājumus. Tūristus vajadzētu aicināt uz 
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kompleksu ekskursiju, jo uzskata, ka sabiedrībai šobrīd ir citas prioritātes (celt smukas 
mājas, partijām smuki nosaukumi u.t.t). 

 

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

◊ 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. 

E. KalniĦa atklāj diskusiju ar jautājumu par Nacionālā zušu krājumu pārvaldības plānu, 
vai šie plāni sakĜaujas, jo šajā plānā Salaca ir iekĜauta. Taču I.KoĜegova iebilst, vai šos 
plānus vispār vajadzētu saskaĦot. L.Bušmane komentē, ka pagājušo gadu bijusi saruna 
par šo plānu saskaĦošanu, bet nav vēl līdz šim brīdim skaidrs, kurš no plāniem ir 
primārais - Baseinu apsaimniekošanas vai zuša krājumu pārvaldības plāns. A.Urtāns 
precizē, ka minētais plāns ir izstrādāts un nosūtīts Eiropas Komisijai un secina, ka 
prioritāte ir upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāns, jo paredz rīcības sateces 
baseinā. Uzskata, ka likumiskā hierahija paredz minēto zuša krājumu pārvaldības plānu 
saskaĦot ar upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu. 

Diskusijā tiek apspriests nākamais piedāvātais pasākums par „trešējām” NAI. 
K.Veidemane jautā vai šīs „trešējās” NAI būs iespējams realizēt, vai pietiks tikai ar 
1.milj, lai attīrītu vēl papildus Pkop. Savukārt I.KoĜegovai liekas, ka 1.milj varētu būt 
pārāk liela summa. A.Urtāns uzskata, ka vajadzētu iziet no izmaksu efektivitātes principa, 
vai nebūtu lētāk ierīkot mitrājus, jo zināms, ka reizēm lielāks Pkop daudzums ienāk no 
dabiskās noteces, vai būtu vērts ieguldīt miljonu attīrīšanā, ja samazinājums ir mazāks 
nekā ienāk no dabiskā piesārĦojuma. 

E.KalniĦa piebilst, ka Latvijas Vides Fondā ir bijusi iespēja iesniegt projektus uz jaunu 
nelielu NAI izbūvēšanu vai veco NAI rekonstruēšanu. Savukārt I.KoĜegova iebilst par šo 
vai  pie pašreizējās ekonomiskās situācijas šis pasākums ir prioritārs. Vai iedzīvotāji spēs 
samaksāt un vai ir vērts celt biogēnu redukcijas NAI, ja, piemēram, blakus esošam 
mežam dabiskā notece sastādīs lielāku P kop. Diskusiju turpinot, A.Urtāns jautā vai šo 
NAI izbūve var attiekties tikai uz CE 2000 pilsētām, jo tad būs nauda iztērēta, bet 
efektivitātes nebūs. 

Kā galveno problēmu I.KoĜegova atzīst decentralizētās kanalizācijas , kuras rada lielākus 
draudus ūdeĦu kvalitātei nekā Pkop samazinājums. A.Urtāns piebilst, ka šo problēmu 
varētu risināt ar  sabiedrības izglītošanu, kā piemērs varētu būt izglītojoši bukleti ar 
paskaidrojošām shēmām un, piemēram, saukli, jo mazāk notekūdeĦus ieliesi strautā, jo 
ilgāk dzīvosi. I.KoĜegova domā, ka pašvaldības šajā jautājumā varētu daudz ko darīt, jo 
laukos decentralizētās NAI sasniedz pat 70%. A.Neimanis min piemēru par Drustiem, 
kur NAI nedarbojas un notekūdeĦi un kanalizācija vienkārši ieplūst zemē. I.KoĜegova 
piemin, ka jaunbūvju īpašnieki Ĝoti nelabprāt būvē jaunas NAI,  esot no īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām brīvajās zonās, visādos veidos tiek izdomāts, lai nebūtu 
jābūvē NAI. Sabiedrībai ir jāsaprot, ka vajag NAI nevis septiskās akas, kuras ir 
„padomjulaika” izgudrojums, kuras lielākoties ir aizaugušas un tāpēc visa kanalizācija 
nonāk zemē. Arī A.Nemanis piebilst, ka šobrīd notekūdeĦi videi ir Ĝoti kaitīgi, jo daudzās 
mājās ir veĜasmašīnas no kurām nonākošie ūdeĦi ir Ĝoti piesārĦoti ar dažādām ėīmiskām 
vielām. E.KalniĦa aicina lietot nefosfātu mazgājamos līdzekĜus, valsts un pašvaldības 
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iepirkumos varētu noteikt kā prasību, ka mazgāšanas līdzekĜi nevarētu saturēt fosfora 
savienojumus. 

Diskusijas gaitā A.Urtāns izklāsta savu pieredzi par bateriju savākšanu un stāsta, ka būtu 
labi ieviest kaut ko līdzīgu arī par notekūdeĦu savākšanu. I.KoĜegova piebilst, ka tā 
varētu būs sabiedrības informēšana. 

Seko D.Meldera jautājums vai nevajadzētu kaut ko paredzēt viensētām, uz ko A.Urtāns 
atbild, ka labi noderētu mitrāju veidošana. D.Melderis papildina, ka nosēdakas jau sen ir 
pilnas un viss tek pāri malām. Šajā sakarā ierosina, ka būtu labi izveidot līdzīgu kā ZAAO 
sistēmu atkritumu savākšanai arī attiecībā uz notekūdeĦiem. K.Veidemane komentē, ka 
Cēsīs ir izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi, kuros ir noteikts, cik bieži pie katras 
individuālās mājas ir jābrauc un jāizsūknē notekūdeĦi un kā par šo pakalpojumu ir 
jāmaksā. Tādējādi iedzīvotājiem nav interese kanalizācijas ūdeĦus novadīt tuvējās upītēs. 

Apspriežot nākamo pasākumu, I.KoĜegova iesaka, jo biežāk būs pieejams finansējums, jo 
savādāk iedzīvotāji reaăēs, savādāk neko neĦems vērā. Arī par stratēăiju vajadzētu domāt, 
varētu būt vadlīnijas/ieteikumi pašvaldības, taču biedē tālais termiĦš, savādāk varētu būt 
valstisks risinājums, kur varētu izmantot speciālistu padomus un piedāvātos risinājumus. 
I.KoĜegova min ideju, ka varētu ierīkot krājrezervuāru lietusūdeĦiem. A.Nemanis 
piebilst, ka lietusūdeĦus nav nepieciešams attīrīt, it sevišėi laukos. I.KoĜegova piebilst, ka 
vajadzētu tikai primitīvu naftas ėērāju, kurš neprasītu lielus ieguldījumus. K.Veidemane 
paskaidro, ka lietusūdeĦu pasākumi tomēr attiecas uz pilsētām, I.KoĜegova uzskata, ka 
lietusūdeĦus vajadzētu atdalīt no notekūdeĦiem. 

Tiek apspriests nākamais pasākums – par potenciāli piesārĦotām vietām. L.Bušmane 
paskaidro par notiekošo projektu Inčukalnā, kā arī min to, ka bija ideja Gaujas baseina 
apgabalā izvērtēt kādu potenciāli piesārĦotu vietu. 

V.Antmane komentē pasākumu par lietusūdeĦiem un uzskata, ka vajadzētu vismaz restes 
uz ko I.KoĜegova atbild, ka nedrīkst patvaĜīgi pieslēgties NAI, lai novadītu lietusūdeĦus 
un ka par šo darbību būtu atbildīga pašvaldība. 

I.KoĜegova vēlas precizēt, kas ir meliorācijas standarti. Komentē L.Bušmane, ka Ħemot 
Francijas kolēău ieteikumus ,  ir ierosināts īstenot labu praksi meliorācijas sistēmu 
apsaimniekošanā. L.Bušmane atbild, ka Vides ministrija sadarbībā ar Zemkopības 
ministriju plāno gatavot Ministru Kabineta noteikumus. I.KoĜegova vēlas zināt vai šobrīd 
tiek plānotas pārtraukt kādas meliorācijas sistēmas darbību. Savukārt A .Neimanis jautā 
– vai var rakt dīėi. Uz ko I.KoĜegova atbild, ka meliorētu zemi nevar rakt, tas ir 
prettiesiski. A.Urtāns piebilst, ka meliorācijas sistēmas, kuras netiek ilgi darbinātas, atkal 
tiek atzītas par nemeliorētām zemēm. Ja tādas tiktu atrastas, tad būtu labs pilotprojekts. 
D.Melderis vēlas precizēt vai tie ir domāti meliorācijas grāvji (notekas). A.Urtāns 
precizē papildus pasākumu par „buferjoslu ievērošanu mežu zemēs”, ka baltalksnis ir Ĝoti 
ātraudzīgs koks un ka bezlapu periodā nesaista piesārĦojumu, jo lapu periodā zemsedzi 
klāj ēna, līdz ar to neveidojas augu kārta, kas bezlapu periodā varētu aizturēt 
piesārĦojumu (neveidojas zālaugu suga, kas aizturētu Nkop un Pkop. Dabas 
aizsargājamās teritorijās, kur ir valsts meži, neiesaka atjaunot meliorācijas sistēmu. Šīs 
vietas ir noteiktas dabas aizsardzības plānos. D.Melderis precizē, ka šobrīd valsts mežos 
vairs nenotiek jaunu meliorācijas sistēmu būvniecība, notiek tikai veco sistēmu 
rekonstrukcija. 

Diskusiju turpinot apskatot nākošo papildus pasākumu par „Veikt tehnisko izpēti par HES 
ietekmi uz ekoloăisko stāvokli un piemērotākajiem "mīkstinošajiem" pasākumiem (un tehnoloăiskajiem 
risinājumiem) negatīvās ietekmes novēršanai” I.KoĜegova uzskata, ka piedāvātai finansējums ir 
Ĝoti lielos. A.Urtāns papildina, ka ir veikta Ĝoti daudzu HES izpēte un atzīst, ka viss 
atduras pret likumdošanu, jo HES īpašniekiem nav pienākums būvēt zivju ceĜus. 
I.KoĜegova piebilst, ka paredzēto naudu būtu jāpiešėir HES, kuriem ir vislielākā ietekme 
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uz vidi, lai uzlabotu ekoloăisko stāvokli. L.Bušmane stāsta, ka bijušas sarunas ar Valsts 
Vides dienestu par jau veiktajiem pētījumiem un jaunākajiem pētījumiem un secinājums ir 
tāds, ka ir lietas, kas atšėiras no senāk veiktajiem pētījumiem. Iepriekš kā videi negatīvi 
HES Latvijā bija atzīti 24, šobrīd viĦu ir krietni mazāk. Tātad ir veikti uzlabojumi. 
Visvienkāršākais veids kā uzlabot ekoloăisko stāvokli ir pareiza caurplūduma 
nodrošināšana. E.KalniĦa ierosina reāli izpētīt „Ĝaunākos” HES. V.Antmane piebilst, ka 
kādreiz bijis skaists tūrisma maršruts Vecpiebalgas pusē, bet šobrīd tur viss izbagarēts un 
izpostīts. 

Atzinums par šo pasākumu (I.KoĜegova): 

• „Melnajā” sarakstā esošos HES izpētīt 
• Apkopošanai un aktualizācijai atstāt LVL 3000 

Kā arī I.KoĜegova vēlas zināt cik Gaujas baseina apgabalā ir HES ar Ĝoti sliktu ietekmi. 
K.Veidemane rosina, ka būtu  Ministru kabineta noteikumos jānosaka prasības par 
ekoloăisko caurplūdumu un  zivju ceĜu ierīkošanu. A.Urtāns piebilst, ka tas jau ir darīts 
iepriekš. 

A.Urtāns stāsta, ka ostās būtisks ir mehāniskais piesārĦojums, kā piemērs, varētu būt 
šėeldas un kūdras pārkraušana. Kā arī informē, ka Kuivižu osta atsākusi darboties un ir 
padziĜināta un atsākusi pieĦemt jahtas. E.KalniĦa secina, ka šī osta ar laiku varētu 
pretendēt uz Zilā karoga iegūšanu. 

I.KoĜegova atzīst, ka piedāvātie pasākumi ostām ir saprātīgi. 

I.KoĜegova informē, ka šobrīd tiek izstrādāti jauni polderu apsaimniekošanas standarti 
un tiek veicināta to ieviešana. 

A.Urtāns stāsta, ka Burtnieku ezeram piesaistītais Silzemnieku polderis šobrīd ir 
pieskalots pilns ar sanešiem un domā, ka ir laiks neatkarīgai ekspertīzei, kura novērtētu, 
kas notiktu, ja poldera darbību pārtrauktu un palu ūdeĦiem Ĝautu aizplūst. Polderī esošais 
kūdras slānis ir mineralizējies un izdedzis, ka polderis bija kā „plauša” – viss piesārĦojums 
palika polderī un pats ezers palika tīrs. Savukārt I.KoĜegova nezin vai būtu labi 
apstādināt poldera darbību, jo nezin, ko teiks zemes īpašnieki. Pagaidām šīs zemes 
kvalitāte tiek uzturēta par valsts naudu. A.Urtāns uzskata, ka vajadzīga izpēte un pēc tam 
konkrēta pieeja un rīcības. K.Veidemane jautā vai nav nepieciešams IVN. I.KoĜegova 
jautā, kurš to darīs. A.Urtāns uzskata, ka šis pasākumam ir svarīgs, jo Burtnieku ezeram 
ir izveidota sava pārvalde, kura vēlas pieteikt projektus uz izpēti, savukārt I.KoĜegova 
šaubās par to visu. A.Urtāns izstāsta, ka pēc poldera likvidēšanas pĜavas pārvēršas pēc 
sezonāli applūstošām teritorijām. Zemes īpašniekiem mainās zemes izmantošanas 
iespējas, kā arī zemes kvalitāte. Liela daĜa zemes ir privāta, taču zemes kvalitāte tiek 
uzturēta par valsts naudu. 

V.Antmane iesaka, ka jāuzliek atbildība zemes īpašniekiem un ka ir vajadzīgi Ministru 
kabineta noteikumi. 

A.Nikodemusa uzskata, ka papildus pasākumam par „Veikt izpēti par piemērotākajiem 
pasākumiem upju dabiskās gultnes atjaunošanai (meanderēšanai) un straujteču veidošanai, izstrādājot 
konkrētus pasākumus un ieviest tos” piedāvātā summa ir neadekvāti maza un uzskata, ka nav 
iespējams tos realizēt pašreizējos ekonomiskajos apstākĜos. I.KoĜegova min, ka dažas 
upes ir valsts nozīmes un jau aptuveni pirms 40 gadiem regulētas un šobrīd jau 
dabiskojušās. 

A.Urtāns min, ka papildus pasākums „niedru pĜaušana” attiecināms uz daudz ezeriem un 
E.KalniĦa papildina, ka šo varētu attiecināt arī uz kanāliem. 

I.KoĜegova rosina visiem KP dalībniekiem sūtīt savas idejas elektroniskā veidā LVĂMA 
pārstāvjiem. Kā arī piemin, ka Gaujas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā nav 
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minēts hidrogrāfiskais un hidroloăiskais režīms. A.Nikodemusa vēlas uzzināt kā Gaujas 
baseina apgabala apsaimniekošanas plāns kĜūs saistošs. Komentē L.Bušmane – būs 
Ministru kabineta rīkojums un tam pielikumi. I.KoĜegova papildina, ka šis plāns būs 
saistošs valsts institūcijām un pašvaldībām, kā arī atzīst, ka gribētu jau šobrīd vērst 
uzmanību uz šo plānu, izsniedzot atĜaujas. 

A.Urtāns vēl piemin, ka ūdens ziedēšana ir visbūtiskākais piesārĦojuma indikators, jo 
liecina par ūdensobjekta apsaimniekošanas sekām. 

Attiecībā uz papildus pasākumiem I.KoĜegova sēdes dalībniekiem jautā vai visi minētie 
papildus pasākumi ir saprotami, vai ir kādi neapzināti finansējuma avoti, vai varētu kaut 
ko ieteikt. K.Veidemane ierosina, ka HES pasākumu realizācijai būtu jāizmanto 
pieejamais Eiropas finansējums, taču Latvijas vides aizsardzības fonda naudu nevajadzētu 
izmantot šiem papildus pasākumiem, jo būtu jāievēro pamatprincips piesārĦotājs/lietotājs 
maksā. E.KalniĦa piemin, ka viens no finansējuma avotiem straujteču attīstībai varētu 
būt iepriekš minētā Stratēăija Baltijas jūrai. 

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

K. Veidemane iepazīstina ar Lielupes 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, 
▪ sabiedriskā apspriešana par vides pārskatu,  
▪ komentāru iestrāde u.c. soĜi. 

 

5. Citi jautājumi.  
Tiek noskaidrots par jauniem pārstāvjiem Konsultatīvajā padomē. K.Veidemane rosina, 
ka būtu labi, ja šo plānu nodotu patreizējais sastāvs, nevis atkal jauns, kuram atkal viss 
būtu no jauna jāstāsta un jāskaidro. 

 

6. Sēdes noslēgums. 

I. KoĜegova pasaka visiem paldies, kuri ieradās uz sēdi. Un par nākošo KP sēdi vienojas, 
ka tā varētu būt rudenī. 
 
 
Sēdes noslēgums 16.05 
 
 
Padomes priekšsēdētāja: ____________________ 
    /I. KoĜegova/ 
 
 
 
Protokolēja:   ____________________ 
     /K. PaltiĦa/ 
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