
Daugavas baseina konsultatīvās padomes sēde 
 

Protokols 
 

2010. gada 3.jūnijā                                   Rīgā                                                         Nr.1 
 
Sēdē piedalās: 
 
Daugavas baseina konsultatīvās padomes locekļi:  

1. Nevalstisko organizāciju pārstāvji: 

� Bruno Otersons – biedrība „Daugavas savienība”; 
� Kārlis Maulics – Vides attīstības biedrība; 
� Elita Kalniņa – Vides aizsardzības klubs; 
� Andris Felss – biedrība „Zemnieku saeima”; 
� Kristīna Veidemane – Baltijas Vides Forums 

2. Ministriju pārstāvji: 

� Edgars Griķītis – valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
� Inta Hahele – Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 

direktore, Vides ministrijas pārstāve; 
� Ilze Krēmere – Vides ministrijas Projektu finanšu un atbalsta departamenta 
Ūdensaimniecības būvju eksperte; 

� Ruslans Lucenko  - Veselības inspekcijas kontroles pārvaldes Higiēnas 
novērtēšanas un monitoringa nodaļas higiēnas ārsts, veselības ministrijas 
pārstāvis; 

� Roberts Meijers – Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta 
pārvaldes vecākais referents; 

� Ilze Aigare – Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas 
Telpiskās plānošanas departamenta direktores vietniece plānojumu 
uzraudzības nodaļas vadītāja 

3. Plānošanas reģionu pārstāvji: 

� Roberts Ozols – Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis, 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs; 

� Jānis Daugavietis – Latgales plānošanas reģions 

 

LVĢMC pārstāves:  

Katerīna Paltiņa - vecākā speciāliste  
Linda Bušmane -  nodaļas vadītāja 
 
Sēdes sākums plkst. 14:10 
 
 



Sēdes darba kārt ība: 
 
1.Informācija par paveiktajiem darbiem Ūdens struktūrdirektīvas  ieviešanā  
2.Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas 
3.Padomes sēžu reglamenta izskatīšana un apstiprināšana 
4. Grozījumi un izmaiņas Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos 
Nr.681 „Upju baseina apgabala konsultatīvās padomes nolikums” (MK Nr.681) 
5.Ierosinājumi turpmākam konsultatīvās padomes darbam 
6.Citi jautājumi 
 
 

1.§ 
 

Sēdes dalībnieki noklausās K.Paltiņas ziņojumu (tēzes protokola pielikumā Nr.1). 
 
 

2.§ 
 
Pēc K.Paltiņas priekšlikuma katrs klātesošais padomes loceklis iepazīstina ar sevi un 
savu organizāciju. Un piedāvā, lai sēdes dalībnieki izvirza kandidatūras priekšsēdētāja 
amatam.  
E. Kalniņa iesaka B.Otersonu. Vēlēšanas notiek atklātā veidā. Visi balsstiesīgie 
sēdes locekļi balso par. Personas, kurām nebija pilnvaru, nebalso. B.Otersons par sevi 
nebalso. B.Otersons ievēlēts (balso visi, 1 atturas, jo nav balsstiesību). Tā kā 
Padomes priekšsēdētājs ir ievēlēts, tad Padomes priekšsēdētājs pārņem tālāku sēdes 
vadību un rosina ievēlēt padomes priekšsēdētāja vietnieku. B.Otersons un I.Kr ēmere 
iesaka, ka vajadzētu kādu pašvaldības pārstāvi. Tiek izteikts piedāvājums R.Ozolam 
kļūt par padomes priekšsēdētāja vietnieku. Notiek atklāta balsošana (balso visi, 1 
atturas, jo nav balsstiesību). Par padomes priekšsēdētāja vietnieku tiek ievēlēts 
R.Ozols. 
 
 

3.§ 
 
B.Otersons jautā pārējiem padomes locekļiem, vai būtu kas maināms reglamentā, kas 
ir palicis no iepriekšējās padomes sasaukuma. K. Veidemane ierosina grozīt 
reglamenta 2.punktu - noteikt, ka padomes locekļus informē elektroniski, nevis pa 
pastu. I. Hahele ierosina un vietā lietot vai. B.Otersons ierosina šo teikumu pabeigt 
ar vārdiem – elektroniski, telefoniski vai pa pastu. Visi pārējie padomes locekļi šim 
ierosinājumam piekrīt. 
B.Otersons vērš uzmanību uz reglamenta 16. punktu, kur ierosina vārdu deputāts 
aizstāt ar vārdu loceklis, kā arī ierosina veikt izmaiņas 15. punktā par lēmumu 
pieņemšanas kārtību. B.Otersons ierosina noteikt, ka lēmums ir pieņemts, ja par to 
nobalso vismaz 50% no pilna padomes locekļu skaita. Pēc vispusīgas viedokļu 
apmaiņas padomes locekļi vienojas 15. punktu nemainīt. B.Otersons ierosina svītrot 
pēdējo teikumu 17.punktā par dokumentu kopijām pieprasītājs maksā saskaņā ar 
saistošajiem noteikumiem un pakalpojumu cenrāžiem. Pārējie padomes locekļi šim 
priekšlikumam piekrīt. 
E.Kalniņa ierosina svītrot reglamenta 10. punkta teikumu, kurā minēts, ka sēdē 
izskatāmie dokumenti iesniedzami valsts valodā, taču B. Otersons oponē, ka ja 



dokuments tiks iesniegts, piemēram, spāņu valodā, tad viņš būs jāiztulko, lai sēdē to 
varētu izskatīt. Sēdes dalībnieki vienojas, ka šis noteikums paliek spēkā. 
 
Reglaments tiek vienbalsīgi apstiprināts. 
 
 

4.§ 
 
Sēdes dalībnieki izskata padomes sekretariāta sagatavotos priekšlikumus MK 
noteikumu grozījumiem. B.Otersons min, ka tiek piedāvāts veikt redakcionālus 
labojumus – upju baseinu pārvalde tekstā jāaizstāj ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centru (LVĢMC). 6.punktā noteikto konsultatīvās padomes pilnvaru 
termiņu ierosināts no trim gadiem pagarināt līdz sešiem gadiem. L.Bušmane 
paskaidro, ka šāds ierosinājums izteikts no Vides ministrijas puses. Padomes locekļi 
šo ierosinājumu atbalsta, jo tad konsultatīvās padomes darbības termiņš sakristu ar 
pilnu baseinu apsaimniekošanas plānošanas un īstenošanas ciklu. R.Ozols 4.1.punktā 
rosina izņemt vārdu rajons, atstājot tikai vārdu pašvaldības. K.Veidemane piedāvā 
15. punktā minēto nosacījumu, ka protokols piecu darba dienu laikā jānosūta pa pastu, 
nomainīt uz elektroniski vai, pēc pieprasījuma, pa pastu. Izteiktajiem priekšlikumiem 
visi padomes locekļi piekrīt.  
 
 

5.§ 
 
B.Otersons lūdz padomes locekļus sniegt priekšlikumus par izskatāmajiem 
jautājumiem turpmākajās padomes sēdēs, kā arī par to, kurš tām sagatavos ziņojumus. 
K.Veidemane – tā kā Eiropas Komisija, domājams septembrī, sniegs vērtējumu par 
Latvijas ziņojumu pēc būtības, ierosina ar to iepazīties nākamajā sēdē. Tikšanās laiks 
varētu būt šī gada ceturtajā ceturksnī. B.Otersons piebilst, ka vajadzētu uzklausīt 
Centra ziņojumu par to. 
E.Kalniņa norāda, ka vēl joprojām ir aktuāls jautājums par Daugavas – Dņepras 
ūdensceļa projektu un sola informēt nākamajā sēdē par attiecīgo notikumu gaitu, kā 
arī uzaicināt ekspertu, kurš varētu sniegt padziļinātu informāciju par šā projekta 
ietekmi uz vidi Daugavas baseinā. 
I.Kr ēmere rosina diskutēt par riska ūdensobjektiem, konkrētiem priekšlikumiem, kā 
ieviest pasākumus, lai uzlabotu ūdensobjektu kvalitāti.. Kā piemēru min Ludzas 
novadu, kur Ludzas pilsētas notekūdeņus novada Lielajā Ludzas ezerā. Pagaidām šai 
pilsētai iedzīvotāju ekvivalents ir zem 10000 ar tendenci samazināties. Ņemot vērā 
notekūdeņu direktīvas prasības, kur papildus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir jābūt 
P un N attīrīšanas iekārtām, ja piesārņojuma slodze aglomerācijā ir virs 10000 
iedzīvotāju ekvivalenta, prasības ir izpildītas, bet pēc Ūdens struktūrdirektīvas 
prasībām, kur noteikts, ka 2015. gadā ir jāsasniedz laba ūdens kvalitāte – prasības 
netiek izpildītas. Šis ir temats, lai izvērstos diskusija. I.Kr ēmere arī bilst, ka 
vajadzētu apspriest riska ūdensobjektiem iespējamo investīciju piesaisti.  
B.Otersons ierosina sarīkot izbraukuma sēdi šajā jautājumā, lai par situāciju 
apspriestos uz vietas. Ierosina doties uz kādu no Daugavas baseina konsultatīvajā 
padomē pārstāvētajām pašvaldībām. Šo jautājumu rosina skatīt aiznākamajā sēdē. 
I.Kr ēmere aicina uz diskusiju sanāksmē, kurā piedalītos ieinteresētās pašvaldības. Kā 
arī informē, ka P un N attīrīšanas iekārtu uzstādīšana ir salīdzinoši dārga, t.i. 0,5 – 1 



miljonam LVL – atkarībā no aglomerācijas lieluma un piesārņojuma slodzes, bet šajā 
plānošanas periodā ir iespēja piesaistīt līdz par 95% Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.  
E.Kalniņa arī uzskata, ka nepieciešams pieaicināt pašvaldību pārstāvjus.  
B.Otersons domā, ka izbraukuma sēde varētu būt, piemēram, Preiļos, kurā varētu 
piedalīties Ludzas un citu novadu pašvaldību pārstāvji, kuros ir riska objekti. 
Diskutējot par riska ūdensobjektiem, L.Bušmane informē, ka riska ūdensobjektu 
saraksti tiks sagatavoti un apstiprināti kā Ministru kabineta noteikumi. I.Hahele 
rosina nākamajās sēdēs iepazīties ar aktuālāko informāciju un esošo situāciju.  
E.Griķītis informē, ka sakarā ar šogad notikušajiem plūdiem, kā arī pie Lubānas 
ezera notikušo slūžu avāriju, varētu būt plašāka diskusija par ūdensobjekta 
apsaimniekošanu. Ja pārrautu dambi, plūdi aiznestu līdzi izkliedēto piesārņojumu no 
lauksaimniecības zemēm, kurš dotu lielāku piesārņojumu nekā notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas. Rosina diskusiju par plūdu riskiem. L.Bušmane piebilst, ka jautājumi par 
plūdu riskiem ir jāiekļauj nākamajos ziņojumos, līdz ar to E.Griķīša ieteiktais 
problēmjautājums ir izskatāms nākamajās sēdēs. 
E.Griķītis arī informē, ka, kamēr meliorācijas kadastra dati nav gatavi, nevar noteikt 
precīzas ūdensobjektu robežas. Būtu jāveic datu ticamības un kvalitātes pārbaude. Kā 
arī ierosina vismaz pusi no 86 bijušajiem hidromeliorācijas uzraudzības posteņiem 
atjaunot un uzturēt. R.Lucenko, savukārt, piebilst, ka arī peldvietu monitorings ir 
samazināts no 54 posteņiem uz 19 un tiek mērīts tikai 5 reizes peldsezonas laikā. Šie 
dati pieejami Eiropas Vides aģentūras mājas lapā uz Google Earth projekcijas, kur 
redzami visi jaunākie dati. K.Veidemane min, ka viņu kā sabiedrības locekli satrauc 
tikko minētie jautājumi – gan peldūdeņu, gan ūdens kvalitātes monitoringa rezultāti. 
B.Otersons šos priekšlikumus rosina pievienot provizoriskajam izskatāmo jautājumu 
sarakstam.  
B.Otersons lūdz viedokli Vides Attīstības biedrības pārstāvim par priekšlikumiem 
nākamajām sēdēm. K.Maulics  apņemas priekšlikums papildināt tad, kad būs saņēmis 
protokola 1.redakciju. 
A.Felss min, ka gribētu runāt vairāk par konkrētiem skaitļiem. A.Felss uzskata, ka 
plūdi pavasarī, pirms lauka apstrādāšanas nekādu lielo kaitējumu ūdeņiem nenodarītu, 
jo vēl minerālmēsli nav likti uz lauka. Ja plūdi būtu tagad, tad gan sekas varētu būt 
katastrofālas. Informē, ka salīdzinoši latviešu zemnieks lieto krietni mazāk 
minerālmēslus, nekā to dara dāņu vai poļu zemnieki. Kā arī uzskata, ka Latvijā ir ļoti 
daudz laika jāvelta dokumentu kārtošanai, ka valda birokrātija. A. Felss izskaidro, ka 
meliorācijas sistēmu uzturēšanu valsts grib novelt uz zemes īpašniekiem. Zemnieki 
nespēj ar to kvalitatīvi tikt galā. 
I.Aigare informē, ka viņas jautājums nākamajās sēdes varētu būs par attīstības 
plānošanas jautājumiem. B.Otersons uzdod jautājumu par teritorijas plānojumu 
sasaisti ar baseinu apsaimniekošanas plāniem, kā arī, kā rīkojas tajos novados, kur ir 
apvienotas vairākas pašvaldības? 
I.Aigare izskaidro, ka ne vieni normatīvie akti neparedz, ka līdz ar pašvaldību 
reformu teritoriālplānojumi būtu jāpārstrādā. Var veikt jau esošo plānu 
pārapstiprināšanu. Kā arī informē, ka, jau izstrādājot, tajos ir ņemti vērā nosacījumi, 
kas attiecas uz baseinu apsaimniekošanas plānos iekļauto informāciju. 
R.Meijeram pagaidām nekas nav piebilstams par nākamajās sēdēs apspriežamajiem 
jautājumiem. B.Otersons jautā par enerģētikas attīstības plānu. R.Meijeram par šo 
nav zināma nekāda informācija, bet uz nākamo sēdi apņemas par šo jautājumu 
sagatavot kādu informāciju. A. Felss papildina, vai Enerģētikas departaments ir 
skatījis jautājumu par plūsmas HES? B.Otersons ierosina, ka šo jautājumu varētu lūgt 
sagatavot kādam pieaicinātam ekspertam no Ekonomikas ministrijas. 



J.Daugavietis labprāt iepazītos ar informāciju par Piedrujā esošās monitoringa 
stacijas darbību, lai varētu analizēt situāciju par ienākošo ūdeņu kvalitāti. I.Hahele 
papildina, ka šo jautājumu LVĢMC varētu izklāstīt kādā no nākamajām sēdēm. 
B.Otersons sniedz kopsavilkumu par ierosināto jautājumu sarakstu. 
 
Sēdes dalībnieki vienojas, ka protokolam tiks pievienots turpmākajās padomes sēdēs 
izskatāmo jautājumu saraksts, kurā tiks norādīti iespējamie izskatīšanas termiņi un 
atbildīgie par ziņojumu sagatavošanu (skat. pielikumā Nr.2).  
 
 

6.§ 
 
K.Paltiņa informē par padomes locekles I.K āganes iesūtīto jautājumu – par 
kuģošanas noteikumiem Daugavā Aizkraukles novadā. Kopējā diskusijā tiek 
noskaidrots, ka nav vispārīgo noteikumu, bet vajadzētu šo jautājumu uzdot Satiksmes 
ministrijai, kā arī vietējai būvvaldei (par kuģošanai nepieciešamajām būvēm) un 
Reģionālajai vides pārvaldei. I.Aigare informē, ka 4.jūnijā būs Aizkrauklē pasākums, 
kur varēs I.K āganei radušos situāciju izskaidrot. 
B.Otersons  ierosina kādā no sēdēm izskatīt jautājumu arī par ūdens kvalitāti saistībā 
ar ūdens tūrismu, tajā skaitā arī kuģošanu Daugavas baseinā.  
 
B.Otersons aicina visus uz nākamo sēdi, kura varētu notikt oktobrī Rīgā, taču tās 
laiks tiks paziņots atsevišķi, jo ir atkarīgs no Eiropas Komisijas sniegtā ziņojuma 
saņemšanas termiņa, un slēdz sēdi. 
 
 
Sēde slēgta: plkst. 16:15 
 
 
 
 
Padomes priekšsēdētājs                                                                           Bruno Otersons  
 
 
Protokolēja                                                                                              Linda Bušmane  
 


