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Datums 18.06.2009 
 

Atzinums Par Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plānu un 
pasākumu programmu 

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

Ventas 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. 

Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns ir dokuments, kas ietver ūdens vides 
stāvokĜa analīzi, slodžu un ietekmju novērtējumu un tendenču izvērtējumu, ūdens 
lietotāju ekonomisko analīzi. Plānā definēti vides kvalitātes mērėi un sastādīta 
pasākumu programma mērėu sasniegšanai laika periodam līdz 2015. gadam. Ventas 
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. Venta baseina apsaimniekošanas plāns un pasākumu programma atbilst 
sabiedrības interesēm. Iesaka samazināt papildus pasākumu programmu un 
prioritizēt papildus pasākums pēc to svarīguma. 

2. Izvērtējot sagatavotos priekšlikumus par programmas īstenošanai 
nepieciešamajiem finanšu līdzekĜiem konsultatīvās padomes locekĜi nav 
kompetenti šajā jomā. 

Par izmaksām iesaka dot prognozes vai atsauces uz izmaksu izmaiĦām 
krīzes apstākĜos, kas noteikti atstās ietekmi uz tuvāko plānošanas periodu 
līdz 2015. gadam.   

Nepieciešams analizēt pieejamo līdzekĜu izmantošanas riskus. 

Ir nepieciešami konkrēti projekti vai projektu virzieni, kas būtu 
iestrādājami šeit, jo esošie jau daĜēji ir realizēti, tas ir - der atskaitei. 

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

• piedāvā 7.2. pielikumā Nacionāla līmeĦa papildus pasākumi Ventas 
baseina apgabalā iekĜaut līgumu ar Lietuvu, vienošanos par 
pasākumiem, kopīgiem kritērijiem. 

• SIA" Liepājas ūdens" 2009. gadā beidz kārtējo NAI rekonstrukciju un 
tuvākajā nākotnē neko jaunu neplāno ne tehniski, ne finansiāli  
„„Treš ējās” NAI apdzīvotās vietās ar bioloăisko notekūdeĦu attīrīšanu 
(NAI darbības efektivitātes uzlabošana)” (pasākuma mērogs – 
Liepāja). 

• atbalsta papildus pasākumu „Uzlabot esošo NAI darbības efektivitāti”  
un piedāvā pasākumu sasaistīt ar nākošo papildus pasākumu 
„Noskaidrot punktveida piesārĦojuma iespējamo ietekmi uz ūdens 
kvalitāti un veikt atbilstošus pasākumus piesārĦojuma samazināšanai, 
jo īpaši tiem avotiem, kam nav zināms piesārĦojuma apjoms, veikt 
atbilstošu lietusūdeĦu apsaimniekošanu”. 

• iesaka papildus pasākumu precizēt „Noskaidrot punktveida 
piesārĦojuma iespējamo ietekmi uz ūdens kvalitāti un veikt atbilstošus 
pasākumus piesārĦojuma samazināšanai, jo īpaši tiem avotiem, kam 
nav zināms piesārĦojuma apjoms, veikt atbilstošu lietusūdeĦu 
apsaimniekošanu” – to mainot, Ħemot laukā „veikt atbilstošus 
pasākumus piesārĦojuma samazināšanai”, jo nav zināms pasākuma 
efekts. Piedāvā precizēt pasākuma īstenotājus uzskata, ka nav 
ieinteresēto personu, kas vēlētos veikt šo pasākumu. 

• nacionālas nozīmes pasākums „Sagatavot stratēăiju/ koncepciju 
(risinājumu) slodzes samazināšanai, ko rada iedzīvotāji bez 
centralizētās kanalizācijas sistēmas (t.sk. mazdārziĦi, tūrisma mītnes 
u.c.)”. Lūgums precizēt pasākumu un piedāvā pasākuma mērogu 
paplašināt. 

• papildus pasākumu „Veikt potenciāli piesārĦotu vietu priekšsanācijas 
izpēti”  neatbalsta. Jāprecizē pasākuma mērogs, jo norādītais objekts – 
„1 potenciāli piesārĦota vieta – „Agroėīmija” teritorija Ventspilī”  
neietilpst prioritāro vietu skaitā Ventspils pilsētā un tās tuvākajā 
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apkaimē. Attiecībā uz pasākuma īstenotāju („piesārĦotās teritorijas 
valdītājs/īpašnieks”) šo pasākumu ir neiespējami realizēt. 

• attiecībā uz nākošo papildus pasākumu „Veikt piesārĦotu vietu 
sanāciju”  lūdz precizēt vai tā ir domāta rekultivācija vai sanācija. Ir 
jāprecizē pasākuma mērogs „3 naftas bāzes Liepājā”, konkrēti kuras 
naftas bāzes. 

• attiecībā uz mežsaimniecības sektoru piedāvā papildus pasākumu 
„Meža apsaimniekošanā ievērot labas apsaimniekošanas prakses 
principus, maksimāli novēršot no mežsaimnieciskās darbības radušos 
piesārĦojuma noteci virszemes ūdeĦos, t.sk. buferjoslas, laba 
mežizstrāde u.c.” likt pie nacionālas nozīmes pasākumiem. 

• iesaka mainīt pasākuma mērogu („45 HES”) papildus pasākumam 
„Veikt tehnisko izpēti par HES ietekmi uz ekoloăisko stāvokli un 
piemērotākajiem "mīkstinošajiem" pasākumiem (un tehnoloăiskajiem 
risinājumiem) negatīvās ietekmes novēršanai”. 

• papildus pasākumu „HES darbības izmaiĦu veikšana, nodrošinot 
mazāku kaitējumu ūdeĦu ekosistēmai (ūdens līmeĦa svārstību 
samazināšana, ekoloăiskā caurplūduma nodrošināšana mazūdens 
periodā, zivju aizsargierīču pielietošana)” – atbalsta, lūdz uzskaitīt šos 
7 HES. 

• piedāvā papildus pasākumu „Pilotprojektu pieejas izmantošana 
atsevišėu upju / upju posmu atjaunošanai” atstāt pasākumu 
programmā ar iespēju kādam pieteikties. 

• papildus pasākumu „Veikt izpēti par piemērotākajiem pasākumiem 
upju dabiskās gultnes atjaunošanai (meanderēšanai) un straujteču 
veidošanai, izstrādājot konkrētus pasākumus” atbalsta, bet lūdz mainīt 
pasākuma īstenotāju.  

• iesaka papildus pasākumu „Novērtēt jūras uzplūdu ietekmi uz tajā 
ietekošo mazo upju appludinājuma apdraudējumu, nosakot konkrētus 
aizsardzības pasākumus un ieviešot tos” atstāt, bet bez pasākuma 
mēroga un pasākuma īstenotāju jānorāda pašvaldība. 

• iesaka mainīt papildus pasākuma „Precizēt ūdensobjektu kvalitāti, lai 
piemeklētu atbilstošus pasākumus” nosaukumu. 

 
Dokumenta ievadā nepieciešams norādīt šī dokumenta statusu – ko tas regulēs un kā. 
Nepieciešams norādīt šī plāna ieviešanas mehānismus, no kuru trūkuma cieš liela daĜa 
Latvijas plānošanas dokumentu. Pretējā gadījumā šim plānam draud liktenis 
pievienoties labo vēlmju sarakstam. Bez tam būtu jāidentificē uzraudzības rādītāji, 
mehānismi, uzraudzības regularitāte un atbildība. 
 

Ventas baseina apgabala konsultatīvās padomes locekĜi: 

 
Ministriju p ārstāvji: 
Inguna PĜaviĦa – Valsts vides dienesta Ventspils reăionālā vides pārvalde 
        paraksts 



 

 4

Andis Strungs – Liepājas reăionālā vides pārvalde 
        paraksts 
 
Irēna Vinogradova – Sabiedrības veselības aăentūras Ventspils filiāle 
        paraksts 
 
Inga TapiĦa – Reăionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas Telpiskās 
plānošanas departamenta Teritorijas plānojumu nodaĜa 
        paraksts 

 

Plānošanas reăionu attīstības padomju pārstāvji: 
Raitis KrūmiĦš – Vārves pagasta padome 
        paraksts 
 
Ārijs Sproăis – Brocēnu novada dome 
        paraksts 
 
Armands Pužulis – Rīgas plānošanas reăiona attīstības padome 
        paraksts 

 

Nevalstisko organizāciju pārstāvis: 
Andris Junkurs – Latvijas Ekotūrisma savienība 
        paraksts 

 

 
 


