
Daugavas baseina Konsultatīvās padomes 
paplašinātā sēde

Protokols

2010. gada 21.decembrī                           Rīgā                                                          Nr.2

Sēdē piedalās:

Daugavas baseina konsultatīvās padomes locekļi: 

1. Nevalstisko organizāciju pārstāvji:

 Bruno Otersons – biedrība „Daugavas savienība”;
 Orvils Heniņš – Mazās Hidroenerģētikas asociācija;
 Elita Kalniņa – Vides aizsardzības klubs;
 Andris Felss – biedrība „Zemnieku saeima”;
 Daina Indriksone – 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;
 Valdis  Līkosts,  kas  pārstāv  Ilzi  Krēmeri  –  Vides  ministrijas  Projektu 

finanšu un atbalsta departamenta Ūdensaimniecības būvju eksperti;
 Ingūna  Urtāne  –  Reģionālās  attīstības  un  pašvaldības  lietu  ministrijas 

Telpiskās plānošanas departamenta direktore;

3. Plānošanas reģionu pārstāvji:

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

 Pauls Lielmanis – Rīgas plānošanas reģiona vietējo pašvaldību teritorijas 
plānojumu izvērtēšanas speciālists;

 Tālis  Salenieks  –  Vidzemes  plānošanas  reģiona  attīstības  padomes 
loceklis, Lubānas novada domes priekšsēdētājs.

Gaujas baseina konsultatīvās padomes locekļi: 

      1.Nevalstisko organizāciju pārstāvji:
 Daina Indriksone – pārstāv Andu Ruskuli/ Baltijas Vides Forums;
 Normunds Aizkalns – Mazās Hidroenerģētikas asociācija;
 Mārtiņš  Trons  –  pārstāv  Ņinu  Dūci/  Lauksaimnieku  organizācijas 

sadarbības padome un Daci Kalniņu/ biedrība „Zemnieku saeima”;
      2.Ministriju pārstāvji:

 Inga  Koļegova  –  Valsts  vides  dienesta  Valmieras  reģionālās  vides 
pārvaldes direktore;

 Alda Nikodemusa – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
telpiskās plānošanas departamenta reģionālās plānošanas nodaļas vadītāja;



 Andris Urtāns – Dabas aizsardzības pārvaldes Ziemeļvidzemes rezervāta 
administrācijas  direktora  vietnieks,  Plānošanas  un  ekspertīzes  daļas 
vadītājs;

    3.Plānošanas reģionu pārstāvji:

 Neviens nepiedalās.

LVĢMC pārstāves:

 Katerīna Paltiņa – LVĢMC vecākā speciāliste;
 Kristīna Fedoroviča – LVĢMC vecākā speciāliste.

Sēdi  vada:  Bruno  Otersons  –  Daugavas  baseina  Konsultatīvās  padomes 
priekšsēdētājs

Protokolē: K.Fedoroviča

Sēdes sākums plkst. 14:10

Sēdes darba kārtība:

1. Par iniciatīvu „Liec upē akmeni”;
2. Par biedrības „Jaunais zīda ceļš” ierosināto projektu "Daugava - Latvijai" jeb  
    „Ūdens enerģētikas un transporta sistēma Rīga–Hersona-Astrahaņa, izmantojot 
    Daugavas baseinu”; 
3. Par Upju baseinu apsaimniekošanas plānu gaitu; 
4. Par 2011.gada pirmajā pusgadā plānotās Daugavas upju baseinu apgabala  
    konsultatīvās padomes izbraukuma sēdes rīkošanu. 

Ievads

B.Otersons paskaidro paplašinātās sēdes ar Gaujas baseina Konsultatīvās padomes 
locekļu piedalīšanos organizēšanas nepieciešamību, uzsverot, ka izskatāmie jautājumi 
ir aktuāli abiem upju baseinu apgabaliem un ierosina arī par turpmākajām Daugavas 
baseina Konsultatīvās padomes sēdēm informēt Gaujas, Lielupes un Ventas baseinu 
Konsultatīvās padomes, lai  intereses gadījumos to pārstāvji  varētu piedalīties  šajās 
sēdēs.

1.§

A.Urtāns ziņo par iniciatīvu „Liec upē akmeni” (ziņojuma tēzes skat. 1.pielikumā), 
kā arī izdala ar šo iniciatīvu saistītos informatīvos bukletus un dalības uzaicinājuma 
un  pieteikuma  veidlapas  paraugu.  Tiek  uzsvērts,  ka  piedāvātās  upju  sakārtošanas 
talkas jāveic zinošu speciālistu vadībā, lai netiktu panākts pretējs jeb negatīvs efekts. 
Ziņotājs informē, ka nākošā upju sakārtošanas talka tiek plānota 2011.gada 30.aprīlī 



un  aicina  klātesošos  sūtīt  informāciju  par  iespējamajiem upju  posmiem,  kur  būtu 
nepieciešama šāda sakārtošana.
Ziņojums izraisa plašas sēdes dalībnieku diskusijas, kuru rezultātā padomju locekļi 
nolemj:
1. Lūgt  A.Urtānu organizēt kādas upes posma sakārtošanas talku, kurā piedalītos 

upju baseinu konsultatīvo padomju locekļi, lai ar personīgo piemēru popularizētu 
iniciatīvu „Liec upē akmeni”. Talkas norisei provizoriski tiek ieteikts 2011.gada 
jūlijs vai augusts, atzīmējot,  ka savlaicīgi  ir jāiegūst visas talkai nepieciešamās 
atļaujas  no  attiecīgās  Reģionālās  vides  pārvaldes,  pašvaldības  un  zemes 
īpašniekiem;

2. Organizēt  upju  baseinu  konsultatīvo  padomju priekšsēdētāju  tikšanos  ar  Vides 
ministrijas  vadību,  nolūkā  pievērst  uzmanību  mazo  upju  vides  sakārtošanas 
svarīgumam  un  ieinteresēt  turpmāk  piešķirt  finansējumu  mazo  upju  vides 
atjaunošanas projektiem; 

3. Sagatavot  un  nosūtīt  visām  Latvijas  pašvaldībām  upju  baseinu  konsultatīvo 
padomju priekšsēdētāju parakstītu vēstuli ar aicinājumu pievērst uzmanību mazo 
upju vides sakārtošanai, rīkot mazo upju sakārtošanas talkas un iespēju robežās 
finansiāli  un  organizatoriski  atbalstīt  gan  minētās  talkas,  gan  mazo upju vides 
atjaunošanas  projektus.  Vēstulei  pievienot  mazo upju  apsekošanas  un  stāvokļa 
novērtēšanas veidlapu un lūgt tās aizpildīt par katru no mazajām upēm un nosūtīt 
tās  A.Urtānam.  Pieņemt  zināšanai,  ka  sagatavot  vēstules  uzmetumu un  ar  to 
iepazīstināt pārējo upju baseinu konsultatīvo padomju priekšsēdētājus apņēmies 
B.Otersons.

2.§

B.Otersons informē  sēdes  dalībniekus,  ka  ziņot  par  šo  projektu  bija  apsolījis 
biedrības „Jaunais zīda ceļš” valdes loceklis V.Štamers, kas uz sēdi nav ieradies, jo 
kopā ar Latvijas valsts prezidentu pavadošo uzņēmēju delegāciju pašlaik atrodoties 
vizītē  Maskavā.  Tāpēc  par  šo  jautājumu  uzticēts  ziņot  mūsu  padomes  loceklei 
E.Kalniņai,  kas  bija  iekļauta  darba  grupā  „Latvijas  un  Baltkrievijas  sadarbība 
izmantojot  Daugavu  transporta  pakalpojumu  sniegšanai”,  lai  sagatavotu  ziņojumu 
Satiksmes ministrijai par minēto projektu (ziņojumu skat. 2.pielikumā). 
E.Kalniņa, komentējot ziņojumu, atzīmē, ka darba grupas sastāvā bija gan projektu 
atbalstošo,  gan  to  kritiski  vērtējošo  organizāciju  pārstāvji.  Kopumā  darba  grupa 
novērtēja projektu kā neatbalstāmu, pie kam būtiskus argumentus pret  šo projektu 
izteica ne tikai vides organizāciju, bet arī enerģētikas, tranzīta pakalpojumu un dažu 
citu nozaru pārstāvji. Satiksmes ministrija ir pieņēmusi lēmumu neatbalstīt projektu 
un nevirzīt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
B.Otersons aicina  padomju  locekļus  iepazīties  ar  projekta  „Ūdens  enerģētikas  un 
transporta  sistēma  Rīga–Hersona-Astrahaņa,  izmantojot  Daugavas  baseinu” 
izvērtējuma  darba  grupas  ziņojumu  un  lūdz  K.Paltiņai pārsūtīt  elektroniski  šo 
ziņojumu  visu  četru  upju  baseinu  apgabalu  konsultatīvo  padomju  locekļiem  un 
piedāvā  uzaicināt  biedrības  „Jaunais  zīda  ceļš”  pārstāvjus  uz  kādu  no  nākošajām 
konsultatīvās padomes sēdēm ar lūgumu sniegt aktuālu informāciju par šo projektu.



Papildus E.Kalniņa informē, ka UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai ir nosūtīts 
iesniegums par  nacionālā  parka  izveidi  un statusa  piešķiršanu līdzšinējam vietējās 
nozīmes dabas parkam „Daugavas loki”.

3.§
K.Paltiņa informē, ka: 
1. Praktiski  pabeigts  darbs  pie  upju  baseinu  apsaimniekošanas  plānu  ziņošanas 

Eiropas  Komisijai  WISE  sistēmā  –  labotas  neprecizitātes  un  citas  tehniska 
rakstura  kļūmes.  Noziņotā  informācija  pieejama  Eionet mājas  lapā 
(http://cdr.eionet.europa.eu/lv/eu/wfdart13);

2. Eiropas  Komisijai  2010.gada  pavasarī  iesniegtie  Latvijas  upju  baseinu 
apsaimniekošanas plāni vēl aizvien nav vērtēti pēc būtības;

3. LVĢMC  ir  izveidojis  pasākumu  programmas  reģistru  uz  Vides  ministrijas 
apstiprināto pasākumu programmu pamata (apkopojums Excel, ko turpmāk varētu 
papildināt ar pasākumu ieviešanas progresa datiem);

4. 2011.gada pirmajā pusē (atbilstoši Pasākumu programmā noteiktajam) LVĢMC 
plāno atsevišķi izdalīt ezeru ūdensobjektu sateces baseinus; 

5. Top jaunie MK noteikumi par riska ūdensobjektiem. Ar noteikumu projektu var 
iepazīties  Vides  ministrijas  mājas  lapas  www.vidm.gov.lv sadaļā 
„likumdošana/normatīvo aktu projekti”.

4.§

Padomes locekļi  vienojas rīkot nākošo – izbraukuma – sanāksmi 2011.gada maijā, 
vēlams  otrajā  nedēļā.  Tajā  plānots  apspriest  riska  ūdens  objektu  kvalitātes 
paaugstināšanas īstenošanu un Lubānas ezera vides stāvokli un plūdu riskus, kā arī iepazīties 
ar hidrotehniskajām  būvēm,  kas  saistītas  ar  ezera  ūdeņu  apsaimniekošanu.  Kā 
iespējamā sanāksmes vieta piedāvāta Lubānas mitrāja kompleksa informācijas centrs, 
kas atrodas pie Aiviekstes iztekas slūžām. Ziņojumu par riska objektiem apņēmušās 
sagatavot  I.Hahele un  I.Krēmere,  bet  par  Lubāna  ezeru  –  E.Griķītis.  Uz  sēdi 
jāaicina visu Daugavas  upju baseina teritorijā  esošo novadu un pilsētu pašvaldību 
pārstāvji.

Sanāksme slēgta: plkst. 16:00.

Padomes priekšsēdētājs                                                                           Bruno Otersons 

Protokolēja                                                                                        Kristīna Fedoroviča 

http://www.vidm.gov.lv/
http://cdr.eionet.europa.eu/lv/eu/wfdart13



