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Datums 12.06.2009 
 

Atzinums Par Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas plānu un 
pasākumu programmu 

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

Lielupes 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. 

Lielupes 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. 
Lielupes 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. Lielupes 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” kā arī izmantot ES EZF pasākuma 
„Ūdens faunas un floras aizsardzības un attīstība” līdzekĜus ne tikai HES, 
bet arī citiem pasākumiem, piemēram, upju gultnes tīrīšanai, straujteču 
atjaunošanai. Ierosina plānā atspoguĜot kopējās izmaksas visiem 
pasākumiem, kas nepieciešami labas ūdens kvalitātes sasniegšanai visos 
Lielupes baseina apgabalos. 

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

• lūdz skaidrojumu LVĂMA, kā īpašnieki tiks informēti par 
pienākumu īstenot (un finansēt) šādu papildus pasākumu „Veikt 
piesārĦotu vietu sanāciju”(mērogs – Kūdras izgāztuve (L100 SP, 
jo kā pasākuma īstenotājs plānā norādīts piesārĦotās teritorijas 
valdītājs/īpašnieks); 

• precizēt izmaksas papildus pasākumam „Polderu bez izmantošanas 
darbības pārtraukšana (pilotprojektu pieeja)”.; 

• uzskata, ka ir nepieciešama detālāka informācija par vērtēšanas 
kritērijiem papildus pasākumam „Veikt pasākumus Babītes ezera 
apkārtnes un Lielupes lejasteces applūduma novēršanai, ietverot 
konkrētus pasākumus (piem., polderu rekonstrukcija u.c.)”; 

• lūdz LVĂMA precizēt būtību (kas tieši būtu darāms) un sniegt 
skaidrojumu, kā aprēėinātas izmaksas pasākumam „Labas ciršanas 
prakses ievērošana meža zemēs ūdensteču tuvumā attiecīgos reljefa 
apstākĜos”, kā arī iespējamos pasākuma īstenotājus; 

• vēlas apsvērt, vai lietderīgi pasākumu programmā iekĜaut 
pasākumu „Pilotprojektu pieejas izmantošana atsevišėu upju / upju 
posmu atjaunošanai – straujteču un meandru veidošana (pēc 
izpētes veikšanas par piemērotākajiem pasākumiem 
nepieciešamajās vietās)” . 

Iespējamība sasniegt labas kvalitātes ūdeni Lielupes baseinā pamatojoties tikai uz 
plānā izstrādātiem pamata un papildus pasākumiem nav iespējams. Lai tuvinātu šo 
mērėi nepieciešams veikt vēl virkni pasākumu gan pamata, gan papildus pasākumu 
sadaĜā, kurus nosacīti varētu sagrupēt: 

1. Stingrākas likumdošanas ieviešana un kontrole attiecībā uz lauksaimniecisko 
darbību, sevišėi upju aizsargzonās.  

2. Veikt melioratīvo pasākumu kopumu, kas orientēts uz dabisku mazo 
ūdensteču, ūdenstilpju un mitrāju atjaunošanu, kas kalpos kā dabīgie ūdens 
kvalitātes uzlabotāji.  

3. Esošās biomasas mehāniska izĦemšana no ekoloăiskās aprites, veicot gultnes 
tīrīšanas un ūdensaugu izpĜaušanas sistemātiskas operācijas Lielupes baseina 
ūdenstecēs.  
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4. Sekmēt tādu lauksaimniecisko kultūru, kā arī meža un atsevišėu koku 
stādījumu veidošanu Lielupes baseina ūdensteču aizsargzonās, kas dod nelielu 
biogēno elementu iznesi un pakāpeniski samazina dabīgo barības vielu fona 
koncentrāciju ūdenī.  

5. Atjaunot un uzlabot eitrofikācijas dēĜ pazaudētās zivju un citu ūdens 
hidrobiontu nārsta, migrācijas un dzīvesvietas, tādā kārtā veicinot sugu 
daudzveidības, ainaviskās pievilcība, kā arī ūdeĦu rekreatīvās kapacitātes  
saglabāšanu un atjaunošanu. 

6. Viss iepriekšminētais attiecināms arī uz Lietuvas Lielupes baseina teritoriju. 
Tāpēc jānoslēdz starpvalstu vienošanās līdzīgu un specifisku pasākumu 
veikšanai kaimiĦzemē, kas atbildīga vairāk kā par pusi no Lielupei sagādātām 
problēmām.  

Tikai valstiskā līmeni un atbildīgi veicot šos un droši vien vēl kādus pasākumus 
mums vēl pastāv cerība sasniegt mērėi – uzlabot Lielupes ūdens kvalitāti. 

 

 

Lielupes baseina apgabala konsultatīvās padomes locekĜi: 

 

Ministriju p ārstāvji: 
Rolands Bebris – Vides ministrijas Vides aizsardzības departaments 
        paraksts 
 
Hardijs Verbelis – Valsts vides dienesta Jelgavas reăionālā vides pārvalde 
        paraksts 
 
Elvīra Brūvere – Sabiedrības veselības aăentūras Jelgavas filiāle 
        paraksts 
 
Inga TapiĦa – Reăionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas Telpiskās 
plānošanas departamenta Plānojumu metodiskās vadības nodaĜa 
        paraksts 
 
 
 
Plānošanas reăionu attīstības padomju pārstāvji: 
Rita KĦūtiĦa – Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaĜa 
        paraksts 
 
Anna KrastiĦa – Jelgavas rajona padomes attīstības departaments 
        paraksts 
 
Aivars Okmanis – Bauskas rajona padome 
        paraksts 
 



 

 4

Nevalstisko organizāciju pārstāvji: 
Elita KalniĦa – Vides aizsardzības klubs 
        paraksts 
 
Ilga Rutka – Zemgales Tūrisma asociācija 
        paraksts 
Valērijs Gabrāns – Bauskas mednieku un makšėernieku biedrība 
        paraksts 
 
Kristīna Veidemane – Baltijas Vides Forums 
        paraksts 
 


