
 

 1

Lielupes baseina apgabala konsultatīvās padomes sēde 

PROTOKOLS 

Jelgava 

2009. gada 12. jūnijā 

Sēdē piedalās: 

Lielupes baseina apgabala konsultatīvās padomes locekĜi: 

Ministriju pārstāvji: 
Vilnis Reinfelds – Zemgales reăionālās lauksaimniecības pārvalde 
Rolands Bebris – Vides ministrijas Vides aizsardzības departaments 
Hardijs Verbelis – Valsts vides dienesta Jelgavas reăionālā vides pārvalde 
Elvīra Brūvere – Sabiedrības veselības aăentūras Jelgavas filiāle 
Inga TapiĦa – Reăionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas Telpiskās plānošanas 
departamenta Plānojumu metodiskās vadības nodaĜa 
 
Plānošanas reăionu attīstības padomju pārstāvji: 
Rita KĦūtiĦa – Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaĜa 
Anna KrastiĦa – Jelgavas rajona padomes attīstības departaments 
Aivars Okmanis – Bauskas rajona padome 
 
Nevalstisko organizāciju pārstāvji: 
Elita KalniĦa – Vides aizsardzības klubs 
Ilga Rutka – Zemgales Tūrisma asociācija 
Valērijs Gabrāns – Bauskas mednieku un makšėernieku biedrība 
Kristīna Veidemane – Baltijas Vides Forums 
 
Citi pārstāvji 
Iveta Teibe – Vides ministrija 
Dace Kroăere – VMD Zemgales virsmežniecība 
Sandra GaliĦa – A/s Latvijas Valsts Meži 

 
LVĂMA pārstāvji: 
Linda Bušmane 
Evita Lapa 
 
Sēdes sākums 13.00 
 

Sēdes darba kārtība 

12.40 Dalībnieku reăistrācija. 

13.00 Sēdes atklāšana (Padomes priekšsēdētājs H. Verbelis). 

13.10 Sabiedriskās apspriešanas līdzšinējie rezultāti (Kristīna Veidemane, Baltijas Vides 
Forums). 

13.30 Diskusija par Lielupes 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; 
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◊ 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. 

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

14.50 Citi jautājumi.  

15.00 Sēdes noslēgums. 
 
 
Sēdes norise: 
 

1. Sēdes atklāšana (Padomes priekšsēdētājs - Hardijs Verbelis) 
 
Pirms sēdes atklāšanas H. Verbelis dod vārdu R. Bebrim un I. Teibei. R. Bebris izsaka 
pateicību R. KĦūtiĦai Jūrmalas domes Vides aizsardzības nodaĜas vadītājai par pacelto Zilo 
karogu Jūrmalas pludmalē un pasniedz atzinības rakstu par aktīvu līdzdalību desmit gadu 
garumā un novēl visu to labāko. 
H. Verbelis atklāj sēdi, konstatē, ka uzsēdi ir ieradušies 12 padomes locekĜi. Apstiprina 
sēdes darba kārtību. Un dod vārdu K. Veidemanei iepazīstināt visus sēdes dalībniekus ar 
Sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. 
 

2. Sabiedriskās apspriešanas līdzšinējie rezultāti (Krist īna Veidemane, Baltijas 
Vides Forums) 

 

K. Veidemane konsultatīvās padomes locekĜiem atgādina, ka līdz 22. jūnijam vēl ir 
iespēja sniegt komentārus par Lielupes baseina apgabala apsaimniekošanas plānu un 
pasākumu programmu. Informēja par notikušajiem diskusiju forumiem: 1) Diskusiju 
forums NVO pārstāvjiem 20. martā; 2) 10. martā Diskusiju forums Lielupes 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 Lielupes baseina apgabala 
apsaimniekošanas plāna projekta pilnveidošanā, kā arī klātienē apspriest veicamās 
rīcības, lai Lielupes baseina ūdens kvalitāte būtu labā stāvoklī. Kopā piedalījās 40 
dalībnieki, ko pasākuma organizatori vērtēja pozitīvi. Tāpat padomes locekĜi tika 
iepazīstināti ar sabiedriskās apspriešanas darba grupu ziĦojumiem no sanāksmes. 
K. Veidemane informēja, ka plenēra sēdē izskanēja papildus komentāri un ieteikumi, 
piemēram, saistībā ar dabas aizsargājamām teritorijām.. 

Turpinājumā K. Veidemane pastāstīja par diskusiju forumu ar NVO pārstāvjiem, 
akcentējot, ka aktivitāte esot bijusi salīdzinoši maza. Dalībnieki tika iepazīstināti ar 
plānošanas dokumentu un pasākumu programmu, kas galvenokārt darba grupu laikā tika 
diskutēta. 

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

3.1. Upju baseina apsaimniekošanas plāna un pasākumu programmas atbilstības 
sabiedrības interesēm izvērtēšana, atzinuma un ieteikumu sniegšana plāna un 
programmas turpmākai virzībai; 

3.2. Izvērtēt sagatavotos priekšlikumus par programmas īstenošanai nepieciešamajiem 
finanšu līdzekĜiem izvērtēšana un atzinuma sniegšana; 

3.3. Atzinuma par programmā iekĜauto pasākumu īstenošanas prioritātēm finanšu un 
citu resursu piesaistīšanā sagatavošana; 

H. Verbelis aicina klātesošos piedalīties diskusijā un izteikt savas domas par plāna 
22. aprīĜa redakciju. Diskusiju sāk E. KalniĦa ar jautājumu par finansējuma avotu 
priekšlikumiem, vai nepastāv iespēja 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. R. Bebris atbild, ka ir jāanalizē, kuriem citiem 
pasākumiem šis līdzfinansējums varētu būs attiecināms, iespējams, ka šo pasākumu varētu 
piesaistīt nārsta vietu atjaunošanai. V. Reinfelds vēlas precizēt šo pasākumu, un R. Bebris 
skaidro, ka šāda veida pasākumi jau ir Lielupē un kā labs piemērs ir arī Salaca, jo arī tur tiek 
regulāri atjaunotas straujteces. E. KalniĦa uzsver, ka būtu labi šādu pasākumu sasaistīt ar 
kādu citu pasākumu, kas Ĝautu iegūt papildus finansējumu. 

V. Gabrāns uzskata, ka Lielupe ir jau piesārĦota un ka šo pasākumu varētu attiecināt uz 
pamata pasākumu un piebilst, ka bez šādiem pasākumiem neko labu nesasniegs. 

L. Bušmane skaidro par atšėirībām starp papildus un pamata pasākumiem, ko prasa ŪSD 
un to statusu. Pamata pasākumi ir tie, kas ir konkrēti minētu ŪSD attiecībā uz citu ar ūdens 
aizsardzību saistītu direktīvu ieviešanu. Upju tīrīšanas pasākumi un straujteču atjaunošana ir 
uzskatāmi par papildus pasākumiem, kaut arī Ĝoti nozīmīgiem un prioritāri atbalstāmiem. 

H. Verbelis jautā, kā tiek vērtēti bioloăiskie un ėīmiskie parametri, vai vērtēšanā tiek 
izmantota informācija par zivīm un aĜăēm un kad tas tiks iestrādāts plānā. R.Bebris 
skaidro, ka visās Baltijas valstīs bioloăiskie klasifikatori nav izstrādāti un katrs zinātnieks 
vērtē pēc saviem uzskatiem un nespēj pamatot šos kritēriju. Tāpēc MK noteikumos tas nav 
vēl iekĜauts, bet tiek īstenots projekts ar Latvijas Universitāti, kura laikā ir jānosaka arī 
bioloăiskie kvalitātes kritēriji un parametri. I. Teibe papildina, ka ne tikai mums trūkst šī 
parametru vērtēšana. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti notiek projekts, kura veicēji līdz šī 
gada beigām par zivīm, makrofītiem, fitoplanktonu izstrādās kritērijus. Uzsver, ka arī Eiropā 
attiecībā uz zivīm nav izstrādāti kritēriji un kaut kas rudens beigās varētu būt, bet ne visi 
bioloăiskie rādītāji būs, ko prasa direktīva, kurus varēs iekĜaut monitoringa programmā un 
pēc tā tiks vērtēta ūdens kvalitāte. Tas ir atkarīgs arī no finanšu resursiem. R. Bebris 
turpinot uzsver, ka situācija Lietuvā un Igaunijā ir līdzīga kā Latvijā. Interkalibrācija līdz 
2011. gadam netiks pabeigta. V. Gabrāns piebilst, ka katrai valstij ir savi kritēriji, pēc kā 
vērtē zoobentosu. 

R. KĦūtiĦa jautā par papildus pasākumu „Veikt piesārĦotu vietu sanāciju”(mērogs – Kūdras 

izgāztuve (L100 SP) un pasākuma īstenotājs PiesārĦotās teritorijas valdītājs/īpašnieks) – vai īpašnieks 
ir informēts par šāda veida pasākumu. K. Veidemane jautā, vai tas nav pašvaldības objekts. 
R. Bebris atbild, ka tas esot jāpārbauda. Uz valdību ies saīsinātā versija. Uz Briseli 
pasākumu programmai būs jābūt detālākai. Vispirms politiėiem jāsaprot, kam tas vajadzīgs 
un ka ir arī soda sankcijas par direktīvas nepildīšanu. Atceroties par atkritumu 
apsaimniekošanas plāniem R. Bebris stāsta, ka šo plānu saskaĦošana bija sarežăīta, un šajā 
gadījumā, kas attiecās uz upju baseinu apsaimniekošanas plāniem, pasākumu uzraudzība 
varētu būt Ĝoti sarežăīta. 
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A. KrastiĦa jautā par polderiem „Polderu bez izmantošanas darbības pārtraukšana (pilotprojektu 
pieeja)” un par to izmaksām. L. Bušmane komentē, ka pasākumu varētu finansiāli atbalstīt 
Zemkopības ministrija un Vides ministrija, izstrādājot tehniskos noteikumus var panākt 
bioloăiskās daudzveidības saglabāšanos, vienlaikus arī turpinot uzturēt sistēmu. Jelgavas 
rajonā ir 7 polderi, visi ir valsts uzraudzībā un trīs gados bija  paredzēta to rekonstrukcija. 
Visai Latvijas Republikai LVL 25 milj. ES finansējums 75% un valsts 25%. ĥemot vērā 
ekonomisko situāciju valstī, iespējams finansējumu samazinājums. Prasība ir ik desmit 
gados veikt rekonstrukciju. R. Bebris skaidro, ka liela problēmai ar polderiem ir tā, ka tie ir 
saistīti ar lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. Pastāv uzskats, ka ir jāatjauno to dabiskais 
stāvoklis, tomēr valstij ir jābūt rezerves zemei. Tas ir valsts „redzējums”. V. Reinfelds 
komentē, ka dažos no polderiem ūdens sūknēšana notiek vasaras periodā un ziemā notiek 
pašplūsma. Pēc MK 2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.142 „Noteikumi par nacionālas 
nozīmes lauksaimniecības teritorijām” polderu platībās nedrīkst būvēt, ja pašvaldība neizsniedz 
atĜaujas. 

E. KalniĦa vēlas noskaidrot par plūdu apdraudējuma pasākumu „Veikt pasākumus Babītes 
ezera apkārtnes un Lielupes lejasteces applūduma novēršanai, ietverot konkrētus pasākumus (piem., 
polderu rekonstrukcija u.c.)” un vērtēšanas kritērijiem to, ka tas ir nozīmīgs putniem. I. Teibe 
skaidro, ka zivīm nav iespējas pārcelties uz citu vietu, putni gan var. L. Bušmane skaidro, 
ka negatīva lieta ir DAP-os iekĜautā nekonkrētā informācija, nav pateikts, kādi parametri ir 
jāsaglabā, ir vispārīgi nodefinēta tikai esošā situācija. 

 R. Bebris skaidro, ka par HES izvērtējumu nav īsti veikts pētījums un nav pateikts kā var 
uzlabot radītos postījumus (negatīvo ietekmi no HES uz ekosistēmu) un nav pateikts cik 
izmaksātu HES nojaukšana. Pirms pasākuma ieviešanas, vispirms būtu vajadzīgs veikt 
pētījumu par to, ko labu varētu dot HES darbības pārtraukšana. 

V. Reinfelds skaidro, ka ir jāizlabo pasākums par buferjoslām 5 un 10 m platumā, pieĦemt 
4 un 10 m platumā, jo LAD maksājumos ir minēti 4 m, ne 5 m kā tas ir pasākumu 
programmā. Kā arī šobrīd valstī ir situācija, ka zemnieku saimniecību skaits samazinās un 
līdz ar to samazinās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, aizaugot ar krūmiem. 

S. GaliĦa jautā par pasākumu „Labas ciršanas prakses ievērošana meža zemēs ūdensteču tuvumā 
attiecīgos reljefa apstākĜos, pasākuma īstenotājs – LVM, mežsaimnieks”, kā arī lūdz skaidrojumu par 
7.3. pielikumā iekĜautajām izmaksām un pasākuma mērogu. L. Bušmane paskaidro un sola 
nosūtīt konkrētus izmaksu ciparus uz e-pastu nākamās nedēĜas laikā. 

E. KalniĦa jautā, kāpēc šajā pasākumu programmā nav iekĜauti pasākumi Olaines 
izgāztuvei. K.Veidemane atbild, ka sadzīves atkritumu izgāztuve jau ir rekultivēta, bet 
rūpnieciskā ir iekĜauta valsts pamata pasākumu programmā. 

V. Gabrāns vēlreiz vēlas precizēt par pasākumu, upju gultĦu regulēšana iekĜaušanu 
pasākumu programmā, un uzsver, ka ir neiespējami līdz 2015. gadam sasniegt labu ūdens 
kvalitāti (plānā 69. lpp). R. Bebris skaidro, ka kopumā situācija valstī nav tik kritiska, 
attiecībā uz Lielupi tā ir slikta. Direktīvai ir savas metodes, kā ir jāvērtē ūdens kvalitāte un 
varbūt tas ir tas, kas nosaka šo slikto kvalitāti, nevar tikt izmantoti ekspertu rezultāti, kas, 
iespējams, šo ainu uzlabotu atsevišėākas vietās. 

H. Verbelis aicina sēdes dalībniekus apspriest 7.3. nodaĜu par finansējuma avotu 
priekšlikumiem. K. Veidemane ierosina kopumā parādīt izmaksas, lai varētu sasniegt labu 
ūdens kvalitāti ieviešot visus pasākumus. L. Bušmane skaidro, ka pagaidām papildus 
pasākumiem tiek rēėinātas izmaksas un līdz 22. jūnijam jau būs zināmas, bet dažiem ŪO 
būs pieĦemti laika izĦēmumi, kur tad netiks vērtētas izmaksas. 
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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. Sēdes noslēgums  
 
H. Verbelis pasakās visiem, kuri ieradās uz sēdi un par nākošo sēdes norises vietu un laiku 
vienosies vēlāk. 
 
 
 
Sēdes noslēgums 14.45  
 
 
 
Padomes priekšsēdētājs: _____________________ 
    /Hardijs Herbelis/ 
 
 
 
 
 
Protokolēja:      _____________________ 
    /Evita Lapa/ 
 
 
Datums 
12.06.2009 
 


