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Ventas baseina apgabala konsultatīvā padomes sēde 

2009. gada. 18. jūnijs 

PPRROOTTOOKKOOLLSS  

Brocēni 

Sēdē piedalās: 

Ventas baseina apgabala konsultatīvās padomes locekĜi: 

Ministriju pārstāvji: 
Inguna PĜaviĦa – Valsts vides dienesta Ventspils reăionālā vides pārvalde 
Andis Strungs – Liepājas reăionālā vides pārvalde 
Irēna Vinogradova – Sabiedrības veselības aăentūras Ventspils filiāle 
Inga TapiĦa – Reăionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas Telpiskās plānošanas 
departamenta Teritorijas plānojumu nodaĜa 

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

Nevalstisko organizāciju pārstāvji: 
Andris Junkurs – Latvijas Ekotūrisma savienība 

LVĂMA pārstāvji: 
Linda Bušmane 
Evita Lapa 
Lidija Semjonova 

BEF pārstāvis: 
Kristīna Veidemane 
 
Cits pārstāvis: 
Roberts BērziĦš – Liepājas reăionālā vides pārvalde 
 

Sēdes darba kārtība 

13.40 Dalībnieku reăistrācija. 

14.00 Sēdes atklāšana (Padomes priekšsēdētāja I.PĜaviĦa). 

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

14.30 Diskusija par Ventas 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.PĜaviĦa) 

 

I. PĜaviĦa secina, ka uz sēdi ir ieradušies 7 cilvēki, bet no NVO neviens pārstāvis nav 
ieradies. Un padome nolemj telefoniski sazināties ar Andri Junkuru. Visi piekrīt un 
turpinot sēdi priekšsēdētāja visus iepazīstina ar sēdes darba kārtību. Apstiprina darba 
kārtību. Aicina ziĦot K. Veidemani par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. 

 

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

K. Veidemane konsultatīvās padomes locekĜiem atgādina, ka līdz 22. jūnijam vēl ir 
iespēja sniegt komentārus par Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plānu un 
pasākumu programmu. Informēja par notikušajiem diskusiju forumiem: 1) Diskusiju 
forums NVO pārstāvjiem, 20. martā; 2) Diskusiju forums Ventas baseina apgabalam, 
27. aprīlī 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 Ventas baseina apgabala 
apsaimniekošanas plāna projekta pilnveidošanā, kā arī klātienē apspriest veicamās rīcības, 
lai Ventas baseina ūdens kvalitāte būtu labā stāvoklī. Kopā piedalījās 29 dalībnieki. 
Sanāksmes laikā LVĂMA pārstāvji visus klātesošos iepazīstināja ar Ventas baseina 
apgabala apsaimniekošanas plāna un pasākumu programmas 22. aprīĜa redakciju. Tāpat 
padomes locekĜi tika iepazīstināti ar sabiedriskās apspriešanas darba grupu ziĦojumiem. 
K. Veidemane informēja, ka plenēra sēdē izskanēja dažādi viedokĜi par papildus 
pasākumiem, piemēram, par pasākumiem saistībā ar lauksaimniecību vērtēja pozitīvi, bet 
par mežsaimniecības papildus pasākumiem bija Ĝoti skeptiski, jo nav veikti nekādi 
pētījumi attiecībā par piesārĦojumu mežos. 

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. 

 

3. Diskusija par Ventas 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. 

 



Ventas baseina apgabala konsultatīvās padomes sēde 
2009. gada 18. jūnijs, Brocēni 

3

I.PĜaviĦa atklāj diskusiju ar ierosinājumu katram izteikt priekšlikumus un sniegt 
atzinumu par Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 22. aprīĜa redakciju, 
jāizvērtē upju baseina apsaimniekošanas plāna un pasākumu programmas atbilstību 
sabiedrības interesēm. Šim atzinumam nav noteikta formāta. Pirms diskusijas vēlas 
noskaidrot par to, ka ūdensobjektiem plānā jābūt novērtētiem gan pēc ėīmiskajiem, gan 
bioloăiskajiem parametriem, bet Ventas baseina apsaimniekošanas plānā ūdens objekti ir 
novērtēti tikai pēc ėīmiskajiem parametriem un kas tiek plānots darīt turpmāk, sakarā ar 
šo problēmu. L. Bušmane atbild, ka plāna sagatavošanas ietvaros ir izvērtēti ūdens 
objektu tipi. Balstoties uz ėīmiskajiem parametriem tiek izdalītas ūdens kvalitātes klases, 
piemēram, augsta, vidēja, slikts, Ĝoti slikta. Attiecībā uz bioloăiskajiem parametriem – 
novērtēšanas process turpinās, taču ir grūtības, kas novērojamas arī citās valstīs, jo nav 
noteiktu kritēriju kā to darīt. Pagājušajā gadā sākās un pašlaik turpinās Vides Ministrijas 
un Latvijas Universitātes projekts, kura laikā ir jāsagatavo arī bioloăiskie kvalitātes kritēriji 
un parametri. I. PĜaviĦa vaicā, vai nevar izveidot sistēmu, kas ietvertu klašu mainību 
attiecībā uz jaunu datu vai parametru parādīšanos, un kā ar šo situāciju rīkoties turpmāk. 
L. Bušmane atbild, ka pasākumu programma tiks ieviesta no 2012. gada beigām, bet līdz 
tam laikam plāni nepārtraukti tiks papildināti ar jaunu informāciju. I. PĜaviĦa interesējas, 
vai upju baseinu apsaimniekošanas plānos tiek plānots ieviests izmaiĦas līdz 2015.gadam. 
L. Bušmane piekrīt teiktajam. K. Veidemane iesaistās diskusijā un piebilst, ka iespējams 
līdz 2015. gadam situācijai pasliktinoties, pieaugs ūdensobjektu skaits ar slikto stāvokli. 

I. PĜaviĦa uzdod jautājumu par situāciju attiecībā uz upju apsaimniekošanas plāniem 
citās Eiropas Savienības valstīs. L. Bušmane atbild, ka situācija ir labāka Zviedrijā un 
Vācijā, bet citās valstīs tā esot sliktāka, jo ir lielas grūtības ar bioloăiskajiem parametriem. 
K. Veidemane papildina, ka zinātnieki vēl joprojām strīdas kā sagrupēt bioloăiskos 
parametrus, jo situācija visās valstīs ir Ĝoti daudzveidīga. I. PĜaviĦa jautā, vai neradīsies 
strīdīgi jautājumu ar Lietuvu attiecībā uz šo situāciju. L. Bušmane paskaidro, ka ar 
Lietuvu jau pašlaik notiek sadarbība, bet martā notika tikšanās ar Lietuvas pārstāvjiem. Tā 
kā Lietuvā tiek kavēti apsaimniekošanas plānu izstrādes termiĦi, tā pašlaik nevar dot 
precīzu informāciju par ūdens kvalitāti 2015. gadā, kas nāks no Lietuvas, tāpēc izstrādājot 
Latvijas apsaimniekošanas plānus, tiek pieĦemts, ka 2015. gadā ūdens kvalitāte būs laba. 
Lietuvas pārstāvju puse ir piekritusi šādam risinājumam. Lietuvas ūdens kvalitātes kritēriji 
neesot tik stingri kā Latvijas, tāpēc vērtēšana ir atšėirīga. Ā. Sproăis jautā, vai ir 
pieĜaujama situācija, ka viena upe dažādās valstīs tiek vērtēta pēc dažādiem kritērijiem. 
L. Bušmane paskaidro, ka pie šīs problēmas tiek strādāts, lai noskaidrotu kā var 
salīdzināt šos kritērijus. K. Veidemane piebilst, ka vērtēšanas klašu robežas ir „no – līdz” 
un Latvija ir izvēlējusies augstāko mērėi, bet Lietuva šīs klases – zemāko. R. KrūmiĦš 
piebilst, ka visās Eiropas Savienības valstīs vajadzētu būt vienotiem kritērijiem.  
Ā. Sproăis precizē, ka upes lejtecē ūdens piesārĦojums ir lielāks. I. PĜaviĦa ierosina, ka 
šo situāciju varētu risināt, iekĜaujot Ventas baseina apsaimniekošanas plāna 7.2. pielikumā 
punktu par līgumu noslēgšanu ar citām valstīm. K. Veidemane paskaidro, ka šāds 
sadarbības līgums ar Lietuvas pusi jau pastāv. 

I. PĜaviĦa aicina turpināt diskusiju par Ventas baseina apsaimniekošanas plāna 7.3. 
pielikumu par paredzētajiem papildus pasākumiem Ventas baseina apgabala 
ūdensobjektos. A. Strungs jautā, vai pasākums „„Trešējās” NAI apdzīvotās vietās ar 
bioloăisko notekūdeĦu attīrīšanu (NAI darbības efektivitātes uzlabošana)”, tiek paredzēts Liepājas 
rajonam vai Liepājas pilsētai, jo pilsētā jau ir veikta NAI rekonstrukcija. I. PĜaviĦa 
paskaidro, ka pasākumā ietvaros tiek paredzēts ieviest biogēnu redukciju Liepājas pilsētā. 
Ā. Sproăis vaicā par finansējuma avotiem šīm pasākumam. L. Bušmane atbild, ka šī ir 
sarežăīta situācija, jo iespējamie finansētāji – pašvaldības – nelabprāt piekrīt šim 
pasākumam. I. TapiĦa uzdod jautājumu, par to kādā veidā šie papildus pasākumi būs 
saistoši. L. Bušmane paskaidro, ka papildus pasākumi būs ar Ministru Kabineta 
rīkojumu, kā arī saskaĦoti ar pašvaldībām. Ā. Sproăis vaicā par finansējumu avotiem un 
iespējamo ERAF līdzfinansējumu. L. Bušmane paskaidro, ka visiem Latvijas teritorijā 
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paredzētajiem pasākumiem līdzfinansējuma nepietiks, un ka šis ir samazinātais pasākumu 
programmas plāns. Nākamie pasākumi tikšot ieviesti pēc 2015. gada. I. PĜaviĦa ierosina 
iespēju pasākumu programmu samazināt vēl vairāk vai pārcelt pasākumus uz citu 
periodu. K. Veidemane paskaidro, ka šai programmai būs jāpiesakās konkursa kārtībā un 
ne visi projekti tiks ieviesti. I. PĜaviĦa piebilst, ka būtu nepieciešama pasākumu 
prioritizēšana. A. Strungs ierosina, ka viĦš noskaidros pašvaldību viedokli par šo 
pasākumu un ziĦos par to LVĂMA.  

I. PĜaviĦa piedāvā apspriest Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 7.3. 
pielikuma pasākumu „Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošana apdzīvotās vietās 
ar iedzīvotāju skaitu zem 2000”, tas ir pozitīvi vērtējams pasākums. Ā. Sproăis jautā, vai šajā 
pasākumā ir paredzēts uzlabot vai pilnīgi rekonstruēt infrastruktūru. I. PĜaviĦa vaicā vai 
pasākuma efektā ir norādīts kopējas piesārĦojuma samazinājums vai katrai vietai. 
L. Bušmane atbild, ka tas ir kopējais piesārĦojums problemātiskajās NAI, kuru dati 
uzrādās valsts statistiskajā pārskatā „Ūdens – 2”. 

I. PĜaviĦa jautā, vai pasākums „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 lietus ūdeĦu apsaimniekošanu” ir paredzēts lietus 
ūdeĦiem. L. Bušmane atbild, ka tas domāts gan komunālajiem, gan lietus ūdeĦiem. 
Pasākums paredzēts tajās vietās, kur nav saprotami ūdens sliktās kvalitātes cēloĦi, tāpēc 
būtu jāizpēta atsevišėi uzĦēmumi, lai noskaidrotu to ietekmi. I. PĜaviĦa paskaidro, ka 
viĦasprāt šis pasākums ir nekonkrēts un tā efekts nav paredzams. K. Veidemane piebilst, 
ka šajā pasākumā ir paredzēts pētījums un daĜa, kas attiecas uz lietus ūdeĦiem būtu 
jāsvītro ārā, īstenojot to nākamajā periodā. R. KrūmiĦš vaicā, kas veiks šo pētījumu – 
pašvaldības vai NAI. I. PĜaviĦa pieĜauj, ka abi, un ka šajā pasākumā ir apvienotas 
vairākas sfēras, tāpēc pasākumu vajadzētu konkretizēt, un uzdod jautājumu citiem, vai šis 
pasākums ir atbalstāms. A Strungs atbild, ka pašreizējos apstākĜos šis pasākums nav 
atbalstāms, jo ir pārāk dārgs. A. Pužulis ierosina, noskaidrot konkrētus gadījumus, kur 
šos pasākumu vajadzētu īstenot. Ā. Sproăis piedāvā apvienot šo pasākumu ar pasākumu 
par NAI darbības efektivitātes uzlabošanu, jo šie abi pasākumi attiecas uz NAI darbības 
jomu. 

I. PĜaviĦa jautā uz kuru teritoriju attiecas pasākums „Sagatavot stratēăiju/ koncepciju 
(risinājumu) slodzes samazināšanai, ko rada iedzīvotāji bez centralizētās kanalizācijas sistēmas (t.sk. 
mazdārziĦi, tūrisma mītnes u.c.)”. L. Bušmane atbild, ka tas attiecas uz Laidzes un Sasmakas 
ezeriem. I. PĜaviĦa uzdod jautājumu, par pamatu kas liek domāt, ka šajos ezeros slikta 
kvalitāte ir iedzīvotāju dēĜ. L. Bušmane paskaidro, ka šajās vietās nav centralizētās 
kanalizācijas sistēmas, kā arī atrodas vairākas tūrisma mītnes, kas piesārĦo ezeru ūdeĦus. 
Vajadzētu iekĜaut pašvaldību noteikumos punktu par centralizēto kanalizācijas sistēmu. 
I. PĜaviĦa atbild, ka Ministru Kabineta noteikumi Nr. 34. „Noteikumi par piesārĦojošo 
vielu emisiju ūdenī” paredz, ka pašvaldībām jānodrošina izsmeĜamo bedru satura 
izvešana. I. Vinogradova piebilst, ka pašvaldības šo funkciju nepilda, jo izsmeĜamo 
bedru saturs tiek izvests uz lauksaimniecības zemēm nevis uz NAI. Šī problēma pastāv 
daudzviet Latvijā. I. PĜaviĦa ierosina šo pasākumu pārcelt uz nacionāla mēroga 
pasākumiem. Papildus pasākums „Veikt potenciāli piesārĦotu vietu priekšsanācijas izpēti” 
viĦasprāt nav aktuāls, jo pasākuma mērogā paredzētā vieta „Agroėīmija” ir jau likvidēta 
kā šāda nosaukuma uzĦēmums un saskaĦā ar Ventspils RVP rīcībā esošo informāciju 
nepieder pie prioritārajām piesārĦotajām teritorijām. L. Bušmane paskaidro, ka 
pagājušajā gadā zinātnieks Levins izstrādāja projektu, kur šī teritorija ir iekĜauta. 
I. PĜaviĦa iesaka precizēt šo informāciju. A. Pužulis ierosina noskaidrot pamatotus 
kritērijus šī pasākuma realizēšanai, kā arī citas iespējamās vietas Ventas baseina apgabalā. 
L. Bušmane piebilst, ka šis pasākums būtu Ĝoti piemērots visām piesārĦotajām vietām, 
taču tam nepietiek finansējuma. I. PĜaviĦa ierosina noskaidrot šī papildus pasākuma 
finansētāju, jo pašreiz norādītais pasākuma īstenotājs – piesārĦotās teritorijas valdītājs/ 
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īpašnieks esot nepareizs. Kā arī vēlas precizēt par papildus pasākuma „Veikt piesārĦotu 
vietu sanāciju” norādīto mērogu, jo Rojas izgāztuve jau pašlaik tiekot rekultivēta. 
K. Veidemane atbild, ka Rojas izgāztuve ir viens no rādītājiem. I. PĜaviĦa iebilst, ka 
rekultivācija un sanācija nav viens un tas pats process, tāpēc šo pasākumu vajag precizēt. 
A. Strungs ierosina papildināt šī pasākuma mērogu,  attiecībā uz norādītajām 3 naftas 
bāzēm Liepājā, precizējot, kuras tieši naftas bāzes ir domātas, tā kā Liepājā tās ir vairākas 
(5). 

I. PĜaviĦa uzdod jautājuma par papildus pasākuma „Veikt kultūraugu mēslošanas plānošanu 
ārpus ĪJNT – pārējā Latvijas teritorijā” aktualitāti pašreizējā situācijā. L. Bušmane 
paskaidro, ka pašlaik šis pasākums tiek īstenots tikai ĪJNT teritorijās, taču tas būtu 
efektīvs arī citur Latvijā, jo tam nav lielas izmaksas. I. PĜaviĦa vaicā par papildus 
pasākuma „Lauksaimniecisko zemju apsaimniekošanā ievērot labas apsaimniekošanas prakses 
principus, maksimāli novēršot no lauksaimnieciskās darbības radušos piesārĦojuma noteci virszemes 
ūdeĦos, t.sk. buferjoslas, kultūraugu mēslošanas plānošana u.c.” piemērotību. K. Veidemane 
atbild, ka pēc zemnieku teiktā, šis pasākums ir efektīvs tikai lielās teritorijās, bet mazajās – 
tas pretēji nes tikai zaudējumus, tāpēc bez valsts atbalsta tas būtu neizpildāms. Ā. Sproăis 
jautā par paredzēto buferjoslu platību. L. Bušmane atbild, ka buferjoslas būs 10 m 
platas. I. TapiĦa vaicā, kur ir noteikti labas apsaimniekošanas prakses principi. 
K. Veidemane paskaidro, ka tos ir apstiprinājis Ministru Kabinets. A. Pužulis jautā, vai 
šis pasākums pašlaik attiecas uz visiem zemniekiem. L. Bušmane paskaidro, ka tagad tas 
attiecas tikai uz ĪJNT, bet pārējās teritorijās tas ir izvēles pasākums. R. KrūmiĦš vaicā 
kādas saistības rodas zemniekiem līdz ar šī pasākuma ieviešanu. I. PĜaviĦa paskaidro, ka 
tas noteikts MK apstiprinātajā dokumentā. R. KrūmiĦš ierosina, precizēt vai savādāk 
pasniegt teritorijas, uz kurām šis pasākums attieksies, jo pašlaik nav skaidrs mērogs. 

I. PĜaviĦa lūdz paskaidrot papildus pasākuma „Izstrādāto tehnisko noteikumu / standartu 
pielietošana praksē meliorācijas sistēmu uzturēšanā” būtību un šī pasākuma termiĦiem un 
izstrādātājiem. L. Bušmane paskaidro, ka pasākumu izstrādās Zemkopības Ministrija 
sadarbībā ar Vides Ministriju līdz 2012. gadam. 

I. PĜaviĦa lūdz paskaidrot papildus pasākumu „Meliorācijas sistēmu bez izmantošanas darbības 
pārtraukšana (pilotprojektu pieeja)”. L. Bušmane atbild, ka pasākums tiks ieviests 
lauksaimniecības zemēs, kuras netiek izmantotas. Tajās tiks pārtraukta meliorācijas 
sistēmas izmantošana. Prioritāri šīs zemes varētu būt aizsargājamo teritoriju vietās. 

I. PĜaviĦa ierosina, ka pasākumu „Buferjoslu (10 m) un labas ciršanas prakses ievērošana” 
vajadzētu atstāt pasākumu programmā un lūdz paskaidrot pasākuma „Meža 
apsaimniekošanā ievērot labas apsaimniekošanas prakses principus, maksimāli novēršot no 
mežsaimnieciskās darbības radušos piesārĦojuma noteci virszemes ūdeĦos, t.sk. buferjoslas, laba 
mežizstrāde u.c.” būtību. L. Bušmane paskaidro, ka šis pasākums ir līdzīgs labas 
lauksaimniecības praksei un, ka tas ir brīvprātīgs, bet pasākuma programmā norādītajās 
teritorijās šis pasākums varētu būt obligāts. 

I. PĜaviĦa ierosina papildus pasākumu „Tehnisko noteikumu / standartu izstrāde - iekĜaujot 
pasākumus, tehnoloăijas ūdeĦu piesārĦojuma samazināšanai, izbūvējot / rekonstruējot meliorācijas 
sistēmas” pārcelt pie nacionālā līmeĦa pasākumiem un atbalsta papildus pasākumu 
„Izstrādāto tehnisko noteikumu / standartu realizēšana praksē”. Kā arī vēlas noskaidrot par 
papildus pasākumu „Veikt tehnisko izpēti par HES ietekmi uz ekoloăisko stāvokli un 
piemērotākajiem "mīkstinošajiem" pasākumiem (un tehnoloăiskajiem risinājumiem) negatīvās ietekmes 
novēršanai”, jo uzskata, ka šādu pētījumi ir veikti pietiekami. K. Veidemane ierosina šādus 
pētījumus veikt tikai tajās HES, kurās situācija ir kritiska, kā arī ierosina, ka nav 
nepieciešams veikt pasākumu „HES darbības izmaiĦu veikšana, nodrošinot mazāku kaitējumu 
ūdeĦu ekosistēmai (ūdens līmeĦa svārstību samazināšana, ekoloăiskā caurplūduma nodrošināšana 
mazūdens periodā, zivju aizsargierīču pielietošana)”, jo tas jau ir zināms. L. Bušmane paskaidro, 
ka šim pasākumam ir ieteikuma raksturs, jo HES var nepildīt šos pasākumus, ja tie nav 
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apstiprināti MK noteikumos. A. Strungs ierosina atstāt šo pasākumu, bet tad pēc 
vajadzības to grozīt ar atĜaujām, kā arī iesaka nosaukt konkrētās HES. L. Bušmane 
atbild, ka LVĂMA interneta mājas lapā tiek plānots ievietot sarakstu par ūdensobjektu 
esošo un plānoto kvalitāti, kā arī tajos ieviešamajiem pasākumiem. 

I. PĜaviĦa lūdz paskaidrot, kādas darbības tiek paredzētas pasākumā „Īstenot ostu teritorijās 
prioritāros pasākumus izpētes rezultātā”. L. Bušmane atbild , ka tiks izveidota darba grupa, 
kas diskutēs par ostu darbību un lems, kādus pasākumus būtu nepieciešams veikt katrā 
ostā. Rīgas brīvostās pārstāvis ir jau atbalstījis šo ideju. I. PĜaviĦa jautā vai šis papildus 
pasākums tiks īstenots nacionālajā līmenī. L. Bušmane to apstiprina. Ā. Sproăis ierosina 
mainīt šī pasākuma formulējumu. 

I. PĜaviĦa vaicā vai papildus pasākumi attiecībā uz polderu atjaunošanu, rekonstruēšanu 
un darbības pārtraukšanu ir nacionālā līmeĦa pasākumi. L. Bušmane atbild, ka šo 
pasākumu ir plānots īstenot konkrētās vietās. Pagaidām konkrēta vieta ir paredzēta tikai 
Gaujas baseina apgabalā, bet pārējās ir nepieciešami ierosinājumi. I. PĜaviĦa ierosina 
Ventas baseina apgabalā pie šo pasākumu mēroga pievienot Užavas polderi un jautā par 
pasākumu „Pilotprojektu pieejas izmantošana atsevišėu upju / upju posmu atjaunošanai”. 
K. Veidemane papildina, ka šo pasākumu paredzēts veikt Ventas upes ielejā. A. Strungs 
apstiprina, ka tam būtu pozitīvs efekts. 

I. PĜaviĦa lūdz komentēt pasākumu „Veikt izpēti par piemērotākajiem pasākumiem upju 
dabiskās gultnes atjaunošanai (meanderēšanai) un straujteču veidošanai, izstrādājot konkrētus 
pasākumus”. L. Bušmane paskaidro, ka ūdensobjektu kvalitāti ietekmē iztaisnotie upju 
posmi, tāpēc realizējot šo pasākumu būtu iespēja mainīt ūdens kvalitāti un atjaunot upju 
dabisko stāvokli. Bet šajā pasākumā ir paredzēts veikt izpēti. Ā. Sproăis ierosina izĦemt 
no pasākumu īstenotājiem pašvaldības, jo tā nav viĦu funkcija. I. PĜaviĦa uzskata, ka šis 
pasākumus ir apšaubāms. Ā. Sproăis piedāvā meklēt citus finansējuma avotus. I. PĜaviĦa 
ierosina cita finansējuma gadījumā atstāt šo pasākumu un jautā citu domas par pasākumu 
„Novērtēt jūras uzplūdu ietekmi uz tajā ietekošo mazo upju appludinājuma apdraudējumu, nosakot 
konkrētus aizsardzības pasākumus un ieviešot tos”. A. Strungs ierosina pie šī pasākuma 
mēroga pievienot arī Liepāju. I. PĜaviĦa uzskata, ka šim pasākumam nav jēgas, jo veiktais 
novērtējums neko nedos. K. Veidemane piebilst, ka šis pasākums ir integrēts no 
Nacionālā pretplūdu plāna, tāpēc iespējams šajā pasākumu programmā tas ir lieks. 
I. PĜaviĦa ierosina neatbalstīt šo pasākumu. A. Strungs atbalsta šo pasākumu, ja vieta, 
kur tas ir jāīsteno, būs Liepāja. Ā. Sproăis ierosina atstāt šo pasākumu, taču neminēt 
konkrētus objektus, kur tas ir jāveic. I. TapiĦa piedāvā kā projektā īstenotāju minēt 
pašvaldības. A. Strungs piekrīt, ka pašvaldības ir ieinteresētas šajā jautājumā. 

I. PĜaviĦa jautā citu viedokli par pasākumu „Veikt aprēėinus un nepieciešamo izpēti HES 
kaskādes aizsprostu pārraušanas gadījumā apdraudētajās teritorijās lejpus HES ūdenskrātuvēm, kā 
arī sagatavot visas HES kaskādes optimāli saskaĦotas ekspluatācijas noteikumus”. K. Veidemane 
paskaidro sīkāk, kas ir ietverts šajā papildus pasākumā. I. PĜaviĦa jautā, vai šīs HES 
kaskādes ir identificētas kā bīstamas. A. Strungs paskaidro, ka šīs HES atrodas pārāk 
tuvu viena otrai, tāpēc veidojas dubultrisks – aizsprosta pārraušanas gadījumā tiks 
pārrauts arī zemāk stāvošās HES aizsprosts, kas appludinās lielas teritorijas. I. PĜaviĦa 
apšauba vai šis pasākums darbosies, taču ja konkrētā vieta ir bīstama, tad ir pamats šo 
pasākumu veikt. 

I. PĜaviĦa lūdz skaidrot nākamo papildus pasākumu „Veikt turpmākus monitoringa pētījumus 
kvalitātes noteikšanai”. L. Bušmane paskaidro, ka dažos ūdensobjektos dati ir maz ticami 
vai vispār nav pieejami. Tāpēc vajag noskaidrot, vai kvalitāte tiešām ir slikta, tad tajos 
būtu jāveic pasākumi. Šis pasākums ietilpst kopējā monitoringa plānā.  

I. PĜaviĦa jautā par papildus pasākuma „Veikt papildus izpēti par piesārĦojuma samazināšanas 
pasākumiem” pamatojumu. L. Bušmane atbild, ka šo pasākumu ir paredzēts veikt 
Slocenes upē, kur nav skaidri sliktās ūdens kvalitātes cēloĦi. I. PĜaviĦa paskaidro, ka 
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Slocene ir meliorēta upe, kas iespējams arī sekmē slikto kvalitāti. L. Bušmane ierosina 
šajā upē veikt atjaunošanas darbus. I. PĜaviĦa stāsta par izstrādāto Slocenes upes 
apsaimniekošanas plānu un iesaka sazināties ar atbilstošo pašvaldību, lai noskaidrotu šo 
jautājumu, un ierosina izskatīt priekšlikumus par papildus pasākumu finansējuma avotiem 
un piedāvāt vēl citus iespējamos finansējuma avotus.  

 

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

K. Veidemane iepazīstina ar Ventas 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.  

I. PĜaviĦa iesaka noskaidrot datumus līdz, kuram sniegt priekšlikumus un labojumus 
saistībā ar protokolu un atzinumu, kā arī precizē, kas LVĂMA nosūtīs šos dokumentus. 
Protokolu LVĂMA nosūta līdz 29. jūnijam. Un divu dienu laikā atbild uz šo dokumentu. 

 

6. Sēdes noslēgums. 

I. PĜaviĦa pasakās visiem padomes locekĜiem, kuri ir ieradusies uz sēdi un norunā 
nākamo tikšanos uz rudeni. 

 

Sēdes noslēgums: 16.40 
 
 
 
 
 
Padomes priekšsēdētāja: ____________________ 
    /I. PĜaviĦa/ 
 
 
 
 
 
Protokolēja:   ____________________ 
     /L. Semjonova/ 


