
Lielupes Upju baseinu apgabalu konsultatīvās padomes sēde

PROTOKOLS

Jelgava

2006. gada 15. maijā

Sēdē piedalās:

Lielupes upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes locekļi:
Ministriju pārstāvji:
Ilze Bergmane – Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvalde
Tatjana Jansone – Vides ministrijas Vides aizsardzības departaments
Hardijs Verbelis – Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Jānis Kārkliņš – Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta pārvalde

Plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji:
Aigars Tampe – Jūrmalas pilsētas dome
Anna Krastiņa – Jelgavas rajona padomes attīstības departaments
Aivars Okmanis – Bauskas rajona padome

Nevalstisko organizāciju pārstāvji:
Elita Kalniņa – Vides aizsardzības klubs
Ilga Rutka – Zemgales Tūrisma asociācija
Valērijs Gabrāns – Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība
Kristīna Veidemane – Baltijas Vides Forums
Sandra Viniarska – Jelgavas lauku partnerība „Lielupe”

Citi pārstāvji:
Maija Grase – Olaines pagasta padome
Algerds Neikšis – Bēnes pagasta padome
Māris Strautmanis – Lielrīgas Reģionālā vides pārvalde
Andrejs Reinšmits – Rīgas domes Vides departaments
Arno Sonks – Babītes pagasta padome
Kaspars Ļaksa – Krimūnu pagasta padome
Inguna Skutele – Valgundes novada dome
Ilze Kokmane – Valgundes novada dome
Aivars Zeimuls – Līvbērzes pagasta padome

LVĢMA pārstāvji:
Andris Tihomirovs
Sigita Šulca
Evija Zeiliša
Tatjana Birgere

Sēdes sākums 14:10

14.00 Dalībnieku reģistrācija 

14.15 Sēdes atklāšana (Padomes priekšsēdētājs - Hardijs Verbelis) 
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14.20 Stipri pārveidotie ūdnesobjekti Lielupes upju baseinu apgabalā (S. Šulca, 
LVĢMA)

14.50 Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni: Pasākumu katalogs pasākumu 
programmām (E. Zeiliša, LVĢMA)

15.20 Sabiedrības anketēšana par ūdenssaimniecības jautājumiem. (A. Tihomirovs, 
LVĢMA)

15.50 Sadarbība ar Lietuvu upju baseinu apsaimniekošanā (iespējams, pārstāvis no 
Lietuvas)

16.10 Citi jautājumi

16.30 Sēdes noslēgums

Sēdes norise:

1. Sēdes atklāšana (Padomes priekšsēdētājs - Hardijs Verbelis)

Sēdi  atklāj  padomes  priekšsēdētājs  H.  Verbelis.  Sēdes  dalībnieki  tiek  informēti,  ka 
turpmāk M. Vētras vietā ekonomikas ministriju turpmāk Lielupes upju baseinu apgabala 
konsultatīvajā padomē pārstāvēs  J. Kārkliņš.  R. Bebra  vietā šajā sēdē Vides ministriju 
pārstāvēs T. Jansone.
S. Šulca informē sēdes dalībniekus, ka diemžēl uz šo sēdi nav ieradies neviens pārstāvis 
no  Lietuvas,  tamdēļ  jautājums  par  sadarbību  ar  Lietuvu  attiecībā  uz  upju  baseinu 
apsaimniekošanu šajā sēdē netiks skatīts.

2. Stipri pārveidotie ūdnesobjekti Lielupes upju baseinu apgabalā (S. Šulca, 
LVĢMA)

S. Šulca uzstājas ar prezentāciju par stipri pārveidotajiem ūdensobjektiem. Prezentācijas 
ievadā tiek sniegts ieskats par to, kas ir stirpri pārveidotie ūdensobjekti un pēc kādiem 
kritērijiem  tie  tiek  noteikti.  Pie  stipri  pārveidotajiem  ūdensobjektiem  tiek  pieskaitītas 
ostas, hidroelektrostacijas un melioratīvās būves. Katrai no šīm kategorijām tika apskatīts: 
kritēriji  pēc  kuriem  tie  noteikti,  ekonomiskā  nozīmība  un  secinājumi.  Runājot  par 
situāciju Lielupes upju baseinu apgabālā  S. Šulca  norāda, ka Lielupē lielākā daļa stipri 
pārveidoto ūdensobjektu ir  polderi  un melioratīvās  izmaiņas.  Pie stipri  pārveidotajiem 
ūdensobjektiem pieskaitāmas arī divas HES ūdenskrātuves. Noslēgumā kā priekšlikumi 
tiek  piedāvāts:  Mazo  HES  ietekmētos  ūdensobjektus  atzīt  par  dabīgiem;  galvenie 
pasākumu  programmas  elementi  stipri  pārveidotajos  ūdensobjektos  ir  to  apsekošana, 
izpēte  un  monitorings.  Rezultātā  uz  iegūtajiem  datiem  būtu  nepieciešams  izdarīt 
atbilstošas izmaiņas parametru robežvērtībās.

Pēc  uzstāšanās  diskusijā  S.  Šulca  norāda,  ka  nereti  būs  atsevišķas  vietas,  kur  trūks 
monitoringa dati, kā arī būs nepieciešami papildu finanšu līdzekļi pretplūdu pasākumiem. 
T. Jansone diskusijas laikā atzīmē, ka ir būtiski saprast ko īsti katrs vēlas: sasniegt labu 
ūdens kvalitāti vai vienkārši izpildīt ūdens struktūrdirektīvas uzliktās prasības? Respektīvi, 
atzīt par stipri pārveidotiem pēc iespējas vairākus ūdensobjektus un labas ūdens kvalitātes 
mērķu sasniegšanu atbīdīt uz vēlāku laiku, jeb šos ūdensobjektus atzīt par dabīgiem un jau 
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tagad plānot tādus pasākumus, lai sasniegtu labu ūdens kvalitāti tuvākā laikā?  S. Šulca 
informē, ka 2008. gadā katram no upju baseinu apgabaliem tiks izstrādāts upju baseinu 
apsaimniekošanas plāns, kurš tiks apstiprināts 2009. gadā Ministru kabinetā.  A. Tampe 
jautā  par  finansējuma  avotiem šo  plānu  īstenošanai.  T.  Jansone atbild,  ka  šo  plānu 
finansēšanas avots ir budžeta nauda no valsts un pašvaldības līdzekļiem, taču pašvaldībām 
būs  lielāks  pamatojums un iespējas  ,  pamatojoties  uz  plānu pasākumu programmām, 
prasīt papildus finansējumu no Valsts budžeta. Diskusijas noslēgumā S. Šulca iformē, ka 
prezentācija  būs  pieejama  LVĢMA  mājaslapā  internetā  (www.meteo.lv),  un  padome 
aicināta divu nedēļu laikā iesniegt savus komentārus.

3. Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni: Pasākumu katalogs pasākumu 
programmām (E. Zeiliša, LVĢMA)

E.  Zeiliša  informē  sēdes  dalībniekus  par  Upju  baseinu  apsaimniekošanas  plānu 
pasākumu  katalogā  paredzētajām  pasākumu  programmām.  Kā  pirmā  tiek  skatīta 
punktveida  slodze.  Pie  punktveida  slodzēm  skatītas  pamata  un  papildus  pasākumu 
programmas komunālajiem notekūdeņiem, rūpniecības notekūdeņiem, lauksaimniecības 
produktu ražošanā. Pie izkliedētajām slodzēm uzmanība tiek vērsta uz lauksaimniecību 
un mežsaimniecību, kā arī notekūdeņu dūņu izmantošanu mēslojuma veidā. Morfoloģiskā 
slodzi veido Dambji, HES aizsprosti un aizsardzība pret plūdiem, meliorācija. 

Prezentācijas  noslēgumā  E.  Zeiliša  norāda  interneta  adresi 
(http://www.meteo.lv/29141.html), kurā atrodama pasākumu kataloga sākotnējā versija. 
Padomes locekļi tiek aicināti izteikt savus komentārus un papildinājumus 2. nedēļu laikā. 
Diskusijas laikā izskan vairāki viedokļi par to, ka vairumu no obligātajiem pasākumiem. 
M. Strautmanis  atzīmē, ka jau tagad vairāki pasākumi, kuri tiek īstenoti dzīvē, it īpaši, 
kuri attiecas uz privātpersonām (kanalizācija), netiek īstenoti pilnībā, jo tie netiek ievēroti, 
neskatoties uz kontrolēm. 

4. Sabiedrības anketēšana par ūdenssaimniecības jautājumiem. (A. Tihomirovs, 
LVĢMA)
A.  Tihomirovs prezentē  sēdes  dalībniekiem  plānoto  sabiedrības  anketēšanu  par 
ūdenssaimniecības  jautājumiem.  Anketēšanu  ir  plānots  veikt  šī  gada  rudenī  ar 
profesionālas  anketēšanas  firmas  līdzdalību.  Anektēšanas  galvenie  mērķi  ir  uzzināt 
sabiedrības viedokli par to kā tiek vērtēta ūdens kvalitāte un kādi varētu būt labākie veidi 
kā  to  uzlabot;  uzzināt  cik  ieinteresēta  ir  sabiedrība  ņemt  aktīvu  līdzdalību 
ūdenssaimniecības jautājumu risināšanā, un kāds būtu pieņemamākais iesaistīšanās veids. 
Pati  par  sevi  anketēšana  pieskaitāma  pie  sabiedrības  informēšanas  pasākumiem  par 
ūdenssaimniecības jautājumiem. Anketa sastāv no 10 pamatjautājumiem. Mērķa grupa ir 
privātpersona,  un plānots,  ka tiks intervēti  1000 cilvēki.  A. Tihomirovs prezentācijas 
noslēgumā aicina padomes dalībniekus iesniegt LVĢMA komentārus attiecībā uz anketas 
saturu, pirms tiek izstrādāta gala versija. 

Diskusijā par anketas saturu  T. Jansone  norāda, ka 5. jautājumā par gatavību maksāt 
vairāk ir jāprecizē jautājums – pirmkārt, par kādu ūdeni iet runa, vai par dzeramā ūdens 
kvalitātes  uzlabošanu (pašlaik  par  dzeramo ūdeni  maksā  tikai  komunālo pakalpojumu 
saņēmēji) vai piemērām par peldūdeņu kvalitāti (par kuru pašlaik nemaksā neviens) un 
otrkārt, kādā veidā gatavi maksāt – vai caur tarifu, vai nodokļiem un kas būs maksātājs? 
A. Tihomirovs informē, ka šobrīd tiek veikta anketas priekštestēšana un nākamajās sēdēs 
citos upju baseinos  jau tiks  prezentēti  tās  rezultāti,  kuri  palīdzēs arī  izstrādāt  anketas 
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galavariantu anketēšanai rudenī. Padomes locekļi tiek aicināti iesūtīt savus komentārus un 
priekšlikumus uz LVĢMA 2. nedēļu laikā (uz epastu: andris.tihomirovs@lvgma.gov.lv). 

5. Sēdes noslēgums 

Sēdes  noslēgumā  padomes  priekšsēdētāja  vietnieks  A.  Okmanis  paziņo  par  sēdes 
noslēgumu  un  tiek  norunāts,  ka  nākamās  sēde  Lielupes  upju  baseinu  apgabala 
konsultatīvajai padomei notiks šī gada novembrī vai decembrī. 

Sēdes noslēgums 16:05 

Padomes priekšsēdētājs: 

(H. Verbelis) 

Protokolēja: 

(T. Birgere)
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