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2.pielikums 
Daugavas baseina Konsultatīvās padomes paplašinātās sēdes 

2010.gada 21.decembra Protokolam Nr.2 
 
 

Darba grupas „Latvijas un Baltkrievijas sadarbība 
izmantojot Daugavu transporta pakalpojumu 

sniegšanai”  
ziņojums 

 
        
       Pamatojoties uz A/S „Enerģētika un ūdens transports” iniciatīvu, Latvijas – 
Baltkrievijas starpvaldību komisijas ekonomiskās un zinātniski – tehniskās sadarbības 
jautājumos 2009.gada 14.-15.oktobra sēdes protokola 8.8. punktu 2010.gada 4.martā 
tika izveidota darba grupa, lai izpētītu jautājumu par iespējām Daugavas baseinu 
izmantot kuģošanas vajadzībām. 
       Darba grupas uzdevums ir izvērtēt AS „Enerģētika un ūdens transports” un A/S 
„Ūdens enerģētikas un transporta sistēma Rīga–Hersona-Astrahaņa” priekšlikumus 
Daugavas baseina izmantošanai, izvērtēt vides, enerģētikas un hidrogrāfijas 
speciālistu viedokļus un argumentus. Noskaidrot nepieciešamo finansējuma apjomu 
un avotus, lai realizētu Daugavas baseina izmantošanas projektu. Uzklausīt un 
nodefinēt nozares asociāciju viedokli par kravu un pārvadājumu veikšanas potenciālu. 
        Ziņojums sastāv no astoņām nodaļām: abu kompāniju projektu vīzijas, mērķi un 
uzdevumi, kravu apjomu pamatojumi, priekšlikumi, tad seko vides sadaļa, enerģētikas 
un hidrogrāfijas speciālistu viedokļi, projektu finansiālais pamatojums, nozares 
asociāciju viedokļi, ziņojuma noslēgumā ir nodefinēti darba grupas secinājumi un 
priekšlikumi.   
 

1. A/S „Enerģētika un ūdens transports” 
 

Priekšlikumi Daugavas baseina izmantošanai 
 

Latvijas uzņēmēju grupa - a/s "Enerģētika un ūdens transports" (EUT) dibinātāji, kā 
nākotnes vīziju  saredz Daugavas baseina efektīvu apsaimniekošanas uzsākšanu 
mūsdienu līmenī, izmantojot arī daudzu valstu vairāku gadsimtu vēsturisko pieredzi, 
kā arī pamatojoties uz Eiropas Savienībā izstrādātās un ieviestās iekšējo ūdeņu 
politikas, kuras mērķis ir nodrošināt iekšējo ūdeņu saudzīgu, ilgtspējīgu izmantošanu 
un apsaimniekošanu. Saskaņā ar šo politiku, par kravu transportēšanas prioritāti ES ir 
noteikusi to straujā pieauguma novirzīšanu no autoceļiem un dzelzceļiem pa 
ūdensceļiem. Tieši pēdējais, kā to rāda daudzi pētījumi, ir ekonomiski izdevīgākais un 
dabai draudzīgākais kravu transportēšanas veids. 

Ņemot vērā augstāk minēto, EUT par savu misiju  izvēlējusies ņemt aktīvu dalību 
Latvijas labklājības paaugstināšanā un tautsaimniecības tālākā attīstībā, pamatojoties 
uz ilglaicīgu Daugavas upes baseina potenciāla izmantošanu. 

EUT ir pārliecināta, ka sabiedrības domāšana ir mainījusies, izprotot, ka valsts 
īstermiņa glābšanas risinājumi nav iespējami, bet ilgtermiņa projekti ietekmēs valsts 
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stabilitāti vairāku gadu desmitu periodā. Tādēļ EUT uzskata, ka detalizēta, neatkarīgu 
speciālistu veikta izpēte, būtu sociāli atbildīgs kā EUT, tā arī valsts pārvaldes 
institūciju lēmums, jo nopietna iespēju izpēte vien dod zināmu signālu pasaulei, ka 
Latvijas ekonomika aktīvi meklē jaunas attīstības iespējas.  

Pamatojoties uz augstāk minēto EUT izvirza šādus priekšlikumus:  

1. Ar Satiksmes ministrijas 2010. gada 4. marta rīkojumu Nr.01.1.-03/51 "Par 
darba grupas "Latvijas un Baltkrievijas sadarbība izmantojot Daugavu 
transporta pakalpojumu sniegšanai" izveidošanu", izveidoto darba grupu 
noteikt kā pastāvīgi funkcionējošu, izvirzot par tās galveno uzdevumu 
priekšlikumu izstrādāšanu par Daugavas apsaimniekošanu, kas aptvertu 
kuģošanas, enerģētikas, vides aizsardzības un tūrisma jautājumu kompleksu 
risināšanu. 

2. Pilnvarot minēto darba grupu veikt sarunas ar Baltkrievijas attiecīgo darba 
grupu, saskaņā ar Latvijas-Baltkrievijas starpvaldību komisijas par 
ekonomisko un zinātniski tehnisko sadarbību 2009.gada 14.-15. oktobra 
piektajā sēdē nolemto, ar mērķi - apkopot informāciju par iespējamo 
Baltkrievijas kravu pārvadājumu apjomu šobrīd un tā prognozēm nākotnē, kā 
arī par citām Baltkrievijas puses aktivitātēm enerģētikas un apkārtējās vides 
jomās, kas var skart Daugavu. 

3. Veicināt un aktīvi piedalīties Daugavas baseina priekšizpētē ar mērķi 
noskaidrot tā sabalansētas un ilgtspējīgas attīstības potenciālu, galveno 
uzsvaru liekot uz tādiem ekonomiskās aktivitātes virzieniem, kuri ir nozīmīgi 
Latvijas tautsaimniecībai kopumā, bet tai pašā laikā,  ir saudzīgi apkārtējai 
videi. Izpētes veikšanai sagatavot priekšlikumus par iespējamiem finansēšanas 
avotiem tās veikšanai. 

4. Izveidot publisku Daugavas baseina apsaimniekošanas administrāciju, kas 
pārraudzītu baseina attīstību un nodrošinātu atbildīgu saimniekošanu. 

5. Iekļaut Daugavas baseina attīstības, t.sk. elektrostaciju būvniecības un 
Daugavas izmantošanu kuģošanai iespējamības izpēti nacionālo Latvijas 
prioritāšu sarakstā un Nacionālajā Attīstības plānā 2014.-2020. gadiem, kā arī 
projekta realizāciju, pozitīva priekšizpētes slēdziena gadījumā. 

Mērķis un uzdevumi 
 

Par savu galveno mērķi EUT uzskata - attīstīt Daugavas upes baseina (Daugava ar 
citu upju pietekām) ekonomisko potenciālu, tai skaitā enerģētikas, transporta, tūrisma, 
aktīvās atpūtas un cilvēku nodarbinātības iespējas, saglabājot Daugavas unikālo un 
savdabīgo ainavisko un kultūrvidi, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Eiropas 
Komisijas 2000.gada 23.oktobra Direktīvu 2000/60/EC (Ūdeņu Ietvara Direktīva), kā 
arī citiem ES un Latvijas normatīvajiem dokumentiem. 
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Saskaņā ar minēto mērķi EUT ir izvirzījusi šādus galvenos uzdevumus: 

• veikt videi draudzīgu projektu identificēšanu Daugavas baseina robežās, īpašu 
uzsvaru liekot uz atjaunojamo resursu izmantošanu;1 

• veikt izpēti un sagatavot minēto projektu biznesa plānus;  
• piesaistīt Latvijas un citu valstu investoru līdzekļus sagatavoto projektu 
īstenošanai;  

• attīstīt sadarbību ar Daugavas baseina pašvaldībām, identificējot publiskās 
privātās partnerības potenciālos projektus un piedaloties ar finansējumu šādu 
projektu īstenošanā, uzsvaru liekot uz pašvaldību teritoriju sakārtošanu (ielas, 
atkritumu saimniecība, sabiedriskais transports, komunālā saimniecība u.c.);  

• attīstīt tranzīta pakalpojumu sniegšanu Daugavas baseinā - loģistika, serviss 
u.c.;  

• piedalīties Daugavas baseina apsaimniekošanas iespēju izpētē u.c.  

Augstāk minēto uzdevumu veikšana veicinātu papildus darba vietu, kā arī MVU 
veidošanos Daugavas baseinā un Latvijas ostās. Viens no EUT uzdevumiem ir arī 
attīstīt upju tipa kuģu ražošanu Latvijas kuģubūvēs. 

Kravu apjomi un to pamatojums 
 

Pamatojoties uz konsultācijām ar Baltkrievijas pārstāvjiem, EUT veiktajos 
provizoriskos aprēķinos par kravu transport ēšanas apjomiem pieņemts, ka tie 
varētu būt ap 42-44 milj.tonnu gadā. To varētu uzskatīt par minimālo apjomu, jo 
netiek ņemti vērā kravu apjomi no citām valstīm, t.sk. Krievijas, Ukrainas, 
Kazahstānas, Ķīnas u.c., kas pa EATL dzelzceļa sistēmu varētu tikt transportēti 
rietumu - austrumu virzienā.2 

Tāpat nav ņemti vērā Somijas - Krievijas projekti, kas saistīti ar Krievijas ziemeļu 
teritoriju apgūšanu un, kuri paredz Kolas pussalas bagāto dabas resursu ieguvi un to 
transportēšanu dienvidu virzienā izmantošanai rūpnieciskajā ražošanā. Līdz ar to 
augstāk minēto kravu apjoms, potenciāli transportējamais pa Daugavas ūdensceļu, 
varētu 10-20 gadu laikā pieaugt vairākas reizes un, iespējams, sasniegt vai pārsniegt 
100 miljoni tonnu gadā. 

Tā kā šādi aprēķini pagaidām ir ļoti aptuveni un balstās pārsvarā uz konceptuāliem 
apsvērumiem, būtu nepieciešams veikt padziļinātu kravu plūsmu izpēti un 
prognozēšanu, kā austrumu - rietumu, tā arī ziemeļu - dienvidu virzienos. Augstāk 
minēto kravu plūsmu apkalpošanai varētu tikt izmantoti upju-jūras tipa kuģi 
(liellaivas) ar kravnesību līdz 3000 tonnām (tas būtu vēl precizējams, atkarībā no 
pieļaujamās kuģu iegrimes). Šādi kuģi varētu peldēt gan pa Daugavas ūdensceļu, gan 
arī gar Baltijas jūras piekrasti (kabotāža). Tādējādi nebūtu nepieciešamības to 
pārkraušanai maršrutā starp Baltkrievijas ostām (Vitebsku) un Baltijas jūras ostām. 

                                                 
1 Šobrīd tiek veiktas sarunas ar potenciāliem privātiem partneriem Jēkabpilī par 
koģenerācijas stacijas būvniecības projekta īstenošanu, izmantojot biogāzes 
tehnoloģiju. 
2 Runa ir par ANO (UNECE-UNESCAP) projektu Euro-Asian Links Project (EATL). 
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Atkarībā no kopējā maršruta garuma, Daugavas – Baltijas jūras ūdensceļa kravu 
plūsmu apkalpošanai maksimālā variantā varētu tikt ekspluatētas 50-60 liellaivas. 

Enerģētika  
 

Baltkrievija savā Daugavas daļā plāno uzbūvēt četras jaunas 
hidroelektrostacijas: Vitebskas (38MW), Bašenkovicas (26MW), Polockas (23MW) 
un Verhņedvinskas (23MW) HES. Acīmredzot, tā tiek plānota kā vienota HES 
kaskāde, kas darbosies līdzīgi, ka arī Latvijas hidroelektrostaciju kaskāde. Taču 
būtiska atšķirība ir tā, ka Daugavas hidroloģiskā režīma noteikšana un regulēšana, 
acīmredzot, būs Baltkrievijas attiecīgo saimniecisko struktūru rokās un praksē tā 
notiks Baltkrievijas puses interesēs. Tā kā oficiālas sarunas starp Latviju un 
Baltkrieviju par šo tēmu nav notikušas, pastāv zināma neziņa, iespējams pat risks par 
to, kā tas varētu ietekmēt Latvijas intereses. Saskaņā ar pastāvošo starptautisko praksi, 
valstis līdzīgās situācijās sadarbojas - veic kopīgu izpēti, slēdz līgumus un tml. Tādēļ 
būtu ieteicams, darba grupas ietvaros attiecīgos kontaktus uzsākt. 

Viens no iespējamiem risinājuma variantiem varētu būt, integrētas Latvijas - 
Baltkrievijas hidroelektrostaciju kaskādes izveidošana, kas iekļautu 2-3 papildus 
hidroelektrostacijas uz Daugavas arī Latvijas pusē, piemēram, Daugavpils HES ap 
200MW un Jēkabpils ap 50MW lielu jaudu. Līdz ar to Latvijas un Baltkrievijas 
septiņu jaunuzbūvēto hidroelektrostaciju kopējā jauda varētu sasniegt gandrīz 
400MW. Tas ir gandrīz puse no Latvijā un Baltijā lielākās hidroelektrostacijas - 
Pļaviņu HES (868.5MW) jaudas.  

1MW jaudas instalēšana izmaksā ap EUR 1.5 miljonus. Kā liecina pētījumi, vidēji 
Eiropā šīs izmaksas ir EUR 1-3 miljoni, bet Vācijā pat līdz EUR 6 miljoniem. Līdz ar 
to kopējās abu hidroelektrostaciju Daugavpilī un Jēkabpilī būvniecības izmaksas 
varētu būt ap EUR 375 miljoniem. Ņemot vērā elektroenerģijas iepirkuma cenas 
pārvades tīklā ap EUR 1.05 kw/h, šis projekts būtu ekonomiski pietiekami efektīvs. 
Jāņem arī vērā, ka ES līdz 2020. gadam Latvijai noteikusi sasniegt 40% atjaunojamo 
enerģijas avotu īpatsvaru - papildus HES nodrošinātu ap 5% salīdzinoši lētas 
enerģijas, jo hidrotehnoloģijas nav tik dārgas, kā piemēram, vējam.  

Papildus augstāk minētajai elektroenerģijas ražošanas bāzes jaudai, nozīmīgs 
ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā būtu arī palu ūdeņu regulēšana, tādējādi pilnībā 
izslēdzot ikgadējos plūdus Latvijas teritorijā.  

Izskatot hidroelektrostaciju būvniecības iespēju Latvijā līdztekus Baltkrievijā 
būvējamām, kontekstā ar Daugavas izmantošanu arī kuģošanai, varam secināt, ka 
pastāvot uz Daugavas 9-10 hidroelektrostacijām (5-6 Latvijā un 4 Baltkrievijas 
daļā), tās var veidot arī vienotu slūžu (loku, liftu) sistēmu, lai nodrošinātu navigāciju 
un zivju ceļus. Tas gan prasītu zināmu papildus darbu veikšanu jau esošajās 
hidroelektrostacijās.  

Līdz ar to iespējams runāt par plaša mēroga daudznozaru projektu kompleksu, kuru 
sagatavošana un veikšana būtu viens no vērienīgākajiem projektiem Eiropā nākamo 
10-15 gadu laikā. Tas prasītu ievērojamus resursus (skat. nākamo sadaļu), taču arī 
tautsaimnieciskais efekts iespējams adekvāts. 
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Nav nekādu šaubu arī par to, ka, tik sarežģīta un vērienīga projekta uzsākšanai 
nepieciešams vispirms veikt rūpīgu ietekmes uz vidi izpēti, kā arī izsvērt paša 
projekta ekonomisko pamatotību. 

 
 

2. A/S „Ūdens enerģētikas un transporta sistēma Rīga–
Hersona-Astrahaņa” 

 
Priekšlikumi Daugavas baseina izmantošanai 
 
Projekta „Daugava – Latvijai” vēsture sākās 1909.gadā un tā iniciators bija Rīgas 
biržas komiteja, tātad tam jau ir vairāk kā 100 gadi. 
LR Satiksmes ministrija 2000.gada 2.novembrī izveidoja darba grupu jauna tranzīta 
ceļa Daugava-Dņepra izveidošanas iespēju izvērtēšanai. Pamatojoties uz Latvijas, 
Baltkrievijas un Ukrainas darba grupu analītiskajiem materiāliem, 2001.gada 
23.novembrī Rīgā, konferencē tika konstatēts, ka no tehniskā viedokļa šī ūdens ceļa 
izveide šodien ir iespējama un tas būs ļoti nopietns impulss šī reģiona sociāli-
ekonomiskajai attīstībai. 
Projektu „Daugava – Latvijai” var realizēt, saskaņā ar Eiropas Savienības 1997.gada 
Vīnes deklarāciju, kas pieņemta konferencē par transportu un apkārtējo vidi. Tā 
noteica iekšējā ūdens transporta prioritāti pār citiem transporta veidiem, pamatojot 
savu lēmumu ar šādiem argumentiem: 

1. Augsts drošības līmenis; 
2. Ekonomiskums neatjaunojamo enerģijas avotu izmantošanā (lai pārvadātu 

kravu pa ūdeni, ir jāpieliek daudz mazāks spēks, kā par zemi. Enerģijas 
(kurināmā) patēriņš uz tonnu, pārvadājot kravu pa ūdeni, ir divas līdz piecas 
reizes mazāks, kā pa dzelzceļu, un 40-60 reižu mazāks, kā ar autotransportu); 

3. Papildus tiek nodrošināta iespēja izmantot hidroenerģētiskos resursus (ražot 
elektrību); 

4. Tas dod iespēju atvieglot pārslogoto Eiropas ceļu tīklu. 
Eirāzijas transporta konferencē Sanktpēterburgā 1998.gada Eiropas Savienība 
apstiprināja savu nodomu līdz 2010.gadam izbūvēt vienu transporta ceļu tīklu: 
Eiropa-Tuvējie Austrumi, ar prioritāru kravu pārvadājumu attīstību Melnajā, Kaspijas 
un Vidusjūrā, dabīgi iekļaujot tajā Eiropas Savienības, Centrālās un Austrumeiropas 
valstu iekšējos ūdens ceļus. 
1989.gada Latvijas iedzīvotāji referenduma procesā apturēja Daugavpils HES 
celtniecību, tāpēc minēto referendumu par Daugavu var atcelt tikai ar tautas 
nobalsošanu.  
 
Mērķis un uzdevumi 

 
Mērķis. Izmantot dabas resursus – Latvijas ģeogrāfiskais novietojums un Daugava, 
lai rādītu iekšējo ūdens transporta sistēmu un elektroenerģijas ražošanu no 
atjaunojamiem resursiem. 
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Uzdevumi:  
1. 2010.gada 2.oktobrī vienlaicīgi ar 10.Saeimas vēlēšanām organizēt tautas 

nobalsošanu, lai pieņemtu likumu „Projekta Daugava-Latvijai pirms 
projektēšanas pasākumu realizācijas nodrošināšanas likums”. 

2. 2011.gada janvārī veikt akciju publisku piedāvājumu, saskaņā ar Finanšu un 
kapitāla tirgus komisijas prasībām un citiem juridiskiem aktiem, Latvijas, 
Baltkrievijas, Ukrainas un Krievijas fiziskām un juridiskām personām, lai 
palielinātu pamatkapitālu akciju sabiedrībai „Ūdens enerģētikas un transporta 
sistēma Rīga-Hersona-Astrahaņa”, tālāk tekstā – Sabiedrība, kas nodrošinātu 
pirms projektēšanas pasākumu realizēšanas finansēšanu visā ūdens ceļa 
garumā un tādejādi nevajadzētu iesaistīt valsts budžeta līdzekļus. 

3. 2011.gada martā izsludināt starptautisku konkursu, saskaņā ar Eiropas 
Savienības prasībām, firmām, kas veiktu inženiertehniskos, ekonomiskos un 
ekoloģiskos pirms projektēšanas pasākumus visā ūdens ceļa garumā no 
Baltijas līdz Melnajai un Kaspijas jūrām. 

4. 2012.gada jūlij ā Latvijas, Baltkrievijas, Ukrainas un Krievijas valdībām 
iesniegt projekta „Daugava-Latvijai” ietekmes uz vidi novērtējumu un saņemt 
atļauju sākt projektēšanas un celtniecības darbus. 

5. 2012.gada oktobrī noslēgt līgumus ar Latvijas un Baltkrievijas valdībām par 
Daugavas un Zapadnaja Dvina upju gultņu nodošanu koncesijā sabiedrībai uz 
99 gadiem un līgumu ar Eiropas Savienību par attiecīga finansējuma 
piesaistīšanu minētājam projektam. 

6. 2012.gada decembrī Sabiedrība izsludina starptautisku konkursu par 
kredītlīnijas saņemšanu no finanšu institūcijas projekta „Daugava-Latvijai” 
pirmā posma no Rīgas līdz Vitebskai (aptuveni 600km garš ūdens ceļš un 7 
HES) realizācijas finansēšanai. 

7. 2014.gadā Sabiedrība izsludināt starptautisku konkursu par kredītlīnijas 
saņemšanu no finanšu institūcijas projekta „Daugava-Latvijai” otrā posma no 
Rīgas līdz Hersonai (aptuveni 2110km garš ūdens ceļš un 3 HES) vai no Rīgas 
līdz Astrahaņai (aptuveni 2970km garš ūdens ceļš un 3 HES)  realizācijas 
finansēšanai. 

 
Kravu apjomi un to pamatojums 

 
1. 2009.gada februāra mēnesī Latvijas valdības delegācijas Baltkrievijā laikā, tika 
paziņots, ka pēc Baltkrievijas Ekonomikas ministra Nikolaja Zaičenko informācijas 
2016.gadā no Vitebskas uz Eiropas Savienību pa ūdens ceļu līdz Baltijas jūrai 
iespējamie kravu apjomi var ētu būt 43 miljoni tonnas. 
2. Pēc statistikas datiem par kravu apjomu, kas 2007.gadā tika pārvadāts ar kuģiem 
pa tuvjūru un iekšējiem ūdens ceļiem Eiropas Savienībā bija 1,9 miljardi tonnas. 
3. Pamatojoties uz minētajiem faktiem, pēc projekta „Daugava – Latvijai“ pilnas 
realizācijas aptuvenie kravu apjomu pārvadājumi 2023.gadā no Baltijas uz Melno 
un Kaspijas jūru reģioniem varētu sasniegt aptuveni 200 miljoni tonnas. 
 
Enerģētika  
 
1. Baltkrievij ā uz Zapadnaja Dvina ir izprojekt ētas četras hidroelektrostacijas ar 
kopējo jaudu 130 MW, no kurām viena tiek jau būvēta (2010.gada 6.janvāra 
laikraksts „Telegrāfs”)  
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2. Hidrotehniskās celtniecības asociācija ir izpl ānojusi tr īs hidroelektrostaciju 
izveidošanu uz Daugavas Latvijas teritorijā: 
2.1. Krustpils HES pie Prižu kraujas lejpus Zeļģu tiltam, kuras iespējamā jauda būtu 
30MW; 
2.2. Jēkabpils HES aizsprosts ar AB NŪL uz atzīmes 84,0m, kuras iespējamā jauda 
būtu 50 MW; 
2.3. Daugavpils HES aizsprosts ar AB NŪL uz atzīmes 99,5m, kuras iespējamā jauda 
būtu 200MW; 
3. Realizējot projekta „Daugava-Latvijai” otro un trešo posmu līdz Hersonai un 
Astrahaņai būtu iespējams izveidot vēl sešas hidroelektrostacijas, kuru kopējā jauda 
iespējams būtu aptuveni 600MW. 
 
Vides sadaļa 
 
A/S „Ūdens enerģētikas un transporta sistēma Rīga–Hersona-Astrahaņa” uzskaitītie 
Ekoloģiskie aspekti 

1. Elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās ir videi daudz draudzīgāka nekā 
atomelektrostacijās un termoelektrostacijās sadedzinot akmeņogles, kūdru, 
malku vai dabas gāzi; 

2. Liellaivu dzinējus iespējams aprīkot ar elektrodzinējiem, kas ievērojami 
samazinās globālās sasilšanas efektu, saskaņā ar ANO prasībām; 

3. Realizējot projektu, esošajās HES būs iespējams izprojektēt zivju ceļus, 
tādejādi atjaunojot zivju migrāciju visā upes garumā; 

4. Ar papildus HES celtniecību būs iespējama pavasara ūdens regulēšana, 
tādejādi novēršot plūdu draudus 

5. Izbūvējot kuģojamu ceļu būs jānostiprina upes krasti, līdz ar to nākotnē varēs 
izvairīties no krastu erozijas. 

 

3. Vides speciālistu viedoklis par Daugavas baseina 
izmantošanu  

 

Ievads 

Eiropas Savienības politikas stratēģija attiecībā uz vidi un īpaši Baltijas jūras valstu 
reģionu ir definēta vairākos politikas dokumentos (Europ’s strategy for the Baltic sea 
region, EC, 2005, pp.22, 2009.gada 29.-30.oktobra Eiropadomē pieņemtā ES 
stratēģija Baltijas jūras reģionam (dok. Nr.15265; Padomes secinājumi 
dok. Nr.13744/09) Rīcības plānā (SEC(2009) 712/2, kuros ir atpspoguļotas vadošās 
nostādnes attiecībā uz vidi, ekonomiku, kultūru un izglītību, kā arī drošību (The 
economics of the state of the Baltic Sea. Pre-study assessing the feasibility of a cost-
benefit analysis of protecting the Baltic Sea ecosystem, 2009, Helsinki, pp.172). 
Būtiski ir mainījusies arī mūsdienu upju apsaimniekošanas politika Eiropas Savienibā. 
Kopš 1992. gada Eiropa, balstoties uz ilggadēju zinātniski-tehnisko negatīvo pieredzi 
ekspluatējot Eiropas upes, uzsāka jauna politiski-monetāru instrumenta LIFE 
pielietošanu, kas virzīta uz upju ūdeņu kvalitātes uzlabošanu un dabisko upju 
atjaunošanu (LIFE and Europea rivers,  pp.72. 2007).  
Tā piemēram, Dānijā tika pilnībā restaurēta tās lielākā upe Skjerna pēc 60-jos gados 
veiktās upes iztaisnošanas jeb kanalizācijas. Tika atjaunoti zudušie upes līkumi jeb 
meandri, atjaunota delta tās pirmatnējā izskatā. Rezultātā atjaunojās lašu migrācijas 
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ceļi, kvalitatīvi uzlabojās putnu paleoarktiskais migrācijas ceļš, atjaunojās bioloģiskā 
daudzveidība, īpaši zīriņu, niedru lijas, gugatņa un citu īpaši aizsargājamo putnu 
populācijas (Annex 1,2, Putnu Direktīva – 79/409/EEK). Projekta izmaksas 
pārsniedza 7 miljonus eiro un tas realizēts no 2001. līdz 2004. gadam.  
Patreiz Dānijā ir radīts Eiropas upju zinātniskais atjaunošanas centrs. 
Arī pasaules pieredze šobrīd upju apsaimniekošanā un tās negatīvās sekas uz vidi ir 
radījusi virkni kritēriju, kas jāņem vērā, piemēram, ceļot hidroelektrostacijas un 
dambjus. Šos kritērijus ir izstrādājušas un apkopojušas šādas starptautiskas 
organizācijas: Dambju starptautiskā komisija (ICOLD), Starptautiskā Enerģijas 
Aģentūra (IEA), Pasaules Bankas operacionālās direktīvas 4.01, 4.02 (WCD Thematic 
Review – Environmental issuues-  Dams, Ecosystem Functions and Environmental 
Restoration, Final version, pp.102, November 2000; Environmental Guidelines for  
Hydroelectric power stations and dams, COFACE, pp.15, 2003), www.dams.org  
Daugavas  raksturojums. 
 Saskaņā ar starptautisko konvenciju par pārrobežu upju un ezeru apsaimniekošanu un 
aizsardzību Eiropā ir sagatavots pirmais šo ekosistēmu novērtējums, kurā Daugava ir 
klasificēta kā liela Austrumeiropas pārrobežu upe. ( Economic Commission for 
Europe, First Assessment of Transbourdary Rivers, Lakes and Groundwaters, United 
Nations, New York, Geneva, 2007, pp.388.)  
Daugavas kopgarums ir 1005 km, tā sākas Krievijas Federācijas Valdaja augstienē un 
ietek Baltijas jūras Rīgas līcī. Daugavas sateces baseina platība ir 58 700 km2  un šī 
platība sadalās pa valstīm sekojoši: Baltkrievija – 48,1%, Latvija – 34,4%, Krievijas 
Federācija – 16%, Lietuva – 1,4 %. Latvijas teritorijā Daugavas sateces baseins 
aizņem 42% no valsts kopējās teritorijas un Daugava ir atbildīga par 80% Rīgas līcī 
ienestiem saldūdeņiem. 
Ietekmes faktori uz Daugavas upes kvalitāti Krievijas Federācijā: 
Piesārņojuma avoti rada ietekmi uz upes posmu Krievijas teritorijā sakarā ar 
palielinātu dzelzs, cinka un mangāna savienojumu koncentrācijām upes sateces 
baseina teritorijā. 
Ietekmes faktori uz Daugavas upes kvalitāti Baltkrievijas teritorijā: 
Piesārņojuma avotus veido industriālie, municipālie un lauksaimniecības notekūdeņi, 
īpaši jāatzīmē smagie metāli, kas veidojas galvaniskos ražošanas procesos, dzīvnieku 
fermu, lauksaimniecisko zemju, kā arī municipālo notekūdeņu rezultātā un atkritumu 
saimniecības neadekvātā apsaimniekošanā. Četru  pilsētu  - Vitebskas, Novopolockas,   
Polockas un Verhnedvinskas industriālais un municipālais piesārņojums, kā arī naftas 
vadu avārijas noplūdes rada pastiprinātu ietekmi un apdraudējumus  Daugavas ūdeņu 
kvalitātei Latvijas teritorijā. 
Ietekmes faktori uz Daugavas upes kvalitāti Lietuvas  teritorijā: 
Lai gan Lietuvā ir vairākas nelielas upes, kas iekļaujas Daugavas sateces baseinā, to 
ietekme ir samērā neliela un pēc Iganalinas AES slēgšanas strauji samazinājās arī 
dzesēšanas procesa ietekme uz ūdens ekosistēmu. 
Ietekmes faktori uz Daugavas upes kvalitāti Latvijas  teritorijā: 
Latvijas teritorijā dominējošie piesārņojuma avoti ir  municipālie notekūdeņi, lietus 
ūdeņi pilsētās, lielas dzīvnieku fermas, , lauksaimniecības zemes, kā arī rūpnieciskie 
notekūdeņi. Tā kā bieži rūpnieciskie notekūdeņi tiek ievadīti komunālajos, tad tie 
satur arī toksiskas vielas.  
 
Daugavas sateces baseina raksturojums Latvijas teritorij ā 
Daugavas sateces baseinā ietilpst arī Rīgas līča dienviddaļa ar Lielupes, Daugavas un 
Gaujas grīvu rajoniem. Tā ir viena no 10 lielākajām Baltijas jūras sateces baseina 
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upēm, un tādejādi nes būtisku atbildību par Rīgas līča eitrofikācijas (N un P vielu 
pastiprinātu noteci) līmeni un antropogēno slodzi kopumā. Vidējā piesārņojuma 
slodze, ko Daugava gadā novada Rīgas līcī un tālāk Baltijas jūrā ir 40 000 tonnas 
slāpekļa un 1 300 tonnas – fosfora, no kura 40-50 % ieguldījumu dod pārrobežu 
piesārņojums.  
Sateces baseina virsējais pazemes ūdeņu slānis – gruntsūdeņi vairumā gadījumu 
nepārsniedz 1-3 m, bet paugurainēs – 5-10 m dziļumu. Lielākajā Daugavas sateces 
baseina daļā aerācijas zonu veido smiltis, tāpēc gruntsūdeņu dabiskā aizsardzība no 
piesārņojuma ir izteikti zema. 
Daugavas sateces baseins veido 42% no Latvijas kopējās teritorijas. Daugavas sateces 
baseinā ir izteikti blīvs upju tīkls, vidēji- 0,6 km/km2. 
Šī baseina teritorija ir ekonomiski aktīva, veidojot tuvu 70% no iekšzemes 
kopprodukta. (Daugava river basin district management plan, Pilot project, 2003, 
www.environ.se). 
Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns (turpmāk –plāns) izstrādāts, 
izpildot uzdevumus, kas doti Ūdens apsaimniekošanas likumā un ar minēto likumu 
pārņemtajā Padomes un Parlamenta 2000. gada 23. oktobra direktīvā 2000/60/EK, kas 
nosaka struktūru Eiropas Kopienas rīcībai ūdeņu aizsardzības politikas jomā (turpmāk 
– Direktīva 2000/60/EK).  
Plāna mērķis ir uzlabot virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, veicinot to laba 
stāvokļa sasniegšanu. Atbilstoši Direktīvai 2000/60/EC, plāns izstrādāts sešu gadu 
periodam no 2010. līdz 2015. gadam saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu, Latvijas 
Republikas likumu un ministru kabineta noteikumu prasībām, kā arī ņemot vērā valsts 
politikas un plānošanas dokumentus un teritorijas attīstības un plānošanas 
dokumentus (www.vidm.gov.lv). 
Attiecībā uz Daugavu, piemēram, dabas parka „Daugavas loki” teritorijā ir spēkā MK 
noteikumu Nr. 264 (16.03,2010.) „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības, kas aizliedz būvēt hidrotehniskas 
būves un ierīkot meliorācijas sistēmas, kā arī veikt to rekonstrukciju un renovāciju, ja 
tas ir pretrunā ar teritorijas izveidošanas mērķi. 
Daugava kā dabiska upe jau vairāk kā pusē sava tecējuma caur Latviju ir stipri 
modificēta sakarā ar 3 HES darbību (Rīgas HES, Ķeguma HES, Pļavinu HES) un 
tikai tās augštecē ir saglabājusi dabisko tecējumu ar izteiktiem meandriem un palieņu 
plavām, ar augstu bioloģisko daudzveidību, kas bija par pamatu īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju izveidošanai, kuras iekļautas Eiropas Savienības aizsargājamo dabas 
teritoriju – NATURA 2000 tīklā: 

• dabas parks „Dvietes paliene” (platība 5 000 ha, konstatēti 11 aizsargājami 
biotopi) ir izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu aizsardzības teritorija pie 
Dvietes un Ilūkstes upes ietekas Daugavā. Viena no daudzveidīgākajām un 
bagātākajām putnu vietām Latvijā. Regulāra un izcili nozīmīga caurceļojošo 
ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī - ik sezonu šeit uzturas vairāki tūkstoši 
zosu un pīļu. Svarīga ligzdošanas vieta griezei. Pavisam teritorijā konstatētas 
vismaz 28 ES Putnu direktīvas 1. pielikuma un 28 Latvijas īpaši 
aizsargājamo putnu sugas.  

• aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” (ietver dabas parku „Daugavas 
loki”  (platība 52 325 ha, konstatēti 13 aizsargājami biotopi) dibināts, lai 
saglabātu unikālo un savdabīgo Daugavas vidusteces ielejas ainavu, tās 
vērtīgos dabas kompleksus, augu un dzīvnieku sugu daudzveidību un 
kultūrvēsturiskos pieminekļus. Teritorijas raksturīgākie elementi ir 8 
Daugavas loki no Krāslavas līdz Naujenei. 
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Daugavas ielejā izveidotas vēl vairākas NATURA 2000 teritorijas:  
• dabas parks „Daugavas ieleja”, kas izveidots, lai aizsargātu Daugavas senlejas 

raksturīgāko posmu, kas palicis nepārveidots, būvējot Pļaviņu HES, 
• dabas parks „Doles sala”, kā arī daļa dabas parka „Piejūra”, 
• dabas liegumi „Ļubasts”, „Dvietes dumbrāji”, „Klintaine” un „Daugava pie 

Kaibalas” (www.daba.gov.lv). 
 
Daugavas ūdens ekoloģiskā kvalitāte 
Saskaņā ar Nacionālo ziņojumu par vides stāvokli, 2004-2007.gadam, Daugavas upes 
baseina apgabalā vairāk kā puse no ūdens objektiem tika novērtēta kā vidēja, slikti vai 
ļoti slikta kvalitāte. Turklāt tendence rāda situācijas pasliktināšanas. 2007.gadā tikai 
35% no analizēto ūdens objektu ūdens ekoloģiskā kvalitāte tika novērtēta kā laba vai 
augsta. Tādējādi norādot uz nepieciešamajiem uzlabojumiem un pasākumiem, lai 
sasniegtu labu ūdens kvalitāti l īdz 2015.gadam.  
Ūdens kvalitātes vērtējums parāda, ka teritorijā, kur ir Daugavas loki ir vēl 
saglabājusies laba kvalitāte, kamēr tā pasliktinās pēc Daugavpils. 
 

 
 
Ūdens resursu apsaimniekošanas mērķis 
Saskaņā ar ūdens apsaimniekošanas likumu, kas ir pārņēmis Eiropas Savienības ūdens 
resursu politikas nostādnes (Padomes un Parlamenta 2000. gada 23. oktobra direktīvā 
2000/60/EK, kas nosaka struktūru Eiropas Kopienas rīcībai ūdeņu aizsardzības 
politikas jomā (turpmāk – Direktīva 2000/60/EK), viens no noteiktajiem vides 
kvalitātes mērķiem ir novērst visu virszemes ūdensobjektu stāvokļa pasliktināšanos 
un aizsargāt tos, uzlabojot ūdens kvalitāti un, ja nepieciešams, veicot sanāciju, — lai 
visos virszemes ūdensobjektos sasniegtu labu virszemes ūdeņu stāvokli. Likums arī 
izvirza mērķi aizsargāt pazemes ūdensobjektus, uzlabot vai atjaunot ūdeņu stāvokli 
tajos, kā arī nodrošināt līdzsvaru starp ūdens ieguvi un ūdens resursu atjaunošanos, lai 
visos pazemes ūdensobjektos sasniegtu labu pazemes ūdeņu stāvokli. 
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Pavisam Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.-2015. gadam 
atbilstoši  patreizējiem LR normatīvajiem aktiem ietver sevī sekojošus MK 
noteikumus – 27 no 15.01.2002.,  34 no 30.01.2002., 82 no 05.02.2008., 189 no 
05.05.2001., 87 no 17.02.2004., 188 no 08.01.05.2001.,  217 no 30.03.2004.,   235 no 
30.05.2003., 264 no 16.03.2010., 294 no 09.07.2002., 362 no 02.05.2006., 455 no 
06.06.2006., 463 no 29.04.2004., 466 no 28.06.2005., 474 no 13.06.2006., 475 no 
13.06.2006., 531 no 18.12.2001., 532 no 19.07.2005.,  646 no 25.06.2009. 736 no 
23.12.2003., 817 no 30.09.2008., 1018 no 19.12.2006., kas lielākā vai mazākā mērā ir 
saistīti ar vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 
Likumi: Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu, no 07.12.2000. 
    Par zemes dzīlēm no 02.05.1996. un MK not. 448. 21.06.2005. 
    Sugu un Biotopu aizsardzības likums no 05.04.2000. 
 
Vides riski un apdraudējumi Daugavas ekosistēmu kvalitātei, radot 
hidromorfologiskas izmaiņas 
 Galvenie vides apdraudējumi, kas rodas regulējot un vai taisnojot upes un ceļot 
dambjus ir sekojoši un tie ir attiecināmi pilnā mērā uz Daugavas ekosistēmas 
kvalitātes potenciāliem apdraudējumiem un riskiem: 

• Būtiskas izmaiņas  dabiskā hidroloģiskā profilā 
• Izmainīti dabiskie upju biotopi, ko pavada bioloģiskās daudzveidības zudumi 
• Izmainās upes pašattīrīšanās spēja 
• Ierobežota zivju migrācija 
• Deformētas seklo gruntsūdeņu plūsmas 
• Izmainās upju spoguļlaukums, kas rada izmaiņas vidē, piemēram – masveida 

toksisko aļģu ziedēšanu un tam sekojošu strauju skābekļa režīma izmaiņu, 
pateicoties aļģu sedimentācijai un sadalīšanās procesiem.  

(Toxic cyanobacteria in water, World health organization, pp. 415, 1999, The Root 
Causes of the Biodiversity Loss, UK, pp.397, 2000, Daugava river basin district 
management plan, Pilot project, 2003, www.environ.se) 
Minētie upes kvalitātes pasliktināšanās riski vistiešākā mērā apdraudētu Daugavas 
vidusteces ūdeņu kvalitāti kopumā, bet īpaši Eiropas nozīmes NATURA 2000 
biotopus. 
Daugavas upe (līdz triju HES kaskādei) Latvijas teritorijā ir ar augstu pašattīrīšanās 
kapacitāti, kas ļoti lielā mērā nosaka Rīgas pilsētas dzeramā ūdens kvalitāti. Ja šis 
upes posms būs likvidēts (papildus 3 HES un intensīvs liellaivu kuģošanas ceļš), tad 
praktiski 50% Rīgas iedzīvotājiem būs liegts dzeramais ūdens no Daugavas. 
Potenciāli alternatīvs variants – dziļurbumu dzeramā ūdens ieguve Rīgas 
iedzīvotājiem nav iespējams, jo pastāv reāls risks, ka šajos dziļurbumos ieplūdīs Rīgas 
līča ūdeņi (jūras ūdens intrūzija Liepājā). 
Jebkuras hidroelektrostacijas izbūve rada zināmus ieguvumus sabiedrībai (elektrība, 
transports), tomēr zinātniskā un tehniskā sabiedrības pieredze norāda uz to, ka upju 
ekspluatācija, veidojot jaunus dambjus un šķēršļus, lai ražotu hidroenerģiju nav 
ekoloģiski ilgtspējīgs enerģijas ražošanas līdzeklis un to cena ekoloģiski ir augsta.  
Pamatojoties uz pētījumiem, kas veikti Zviedrijā ar mērķi pasargāt Baltijas jūras un 
tās sateces baseina ekosistēmu no degradācijas (CCB, For Protection of the Baltic Sea 
Environment – The biological cost of hydropower., review, pp.10, 2002) ir zinātniski 
pierādīti šādi  negatīvi vides efekti: 

1. upju regulēšana samazina vidēji par 30% upes krastiem piegulošo augu 
sabiedrību sugu daudzveidību 

2. samazina faunas bioloģisko daudzveidību un sugu sastāvu 
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3. lašveidīgo zivju populācijas tiek iznīcinātas, to vietā izveidojas tipiskas ezeru 
zivju sugu sabiedrības 

4. dambji ir barjeras upju organisko vielu un sedimenta transportam, tā 
samazinot ekosistēmas produktivitāti 

5. dambji veicina sugu izplatības fragmentāciju, kas ir viens no galveniem 
faktoriem, kas apdraud bioloģisko daudzveidību 

6. kaitējums, kuru rada mazas hidroelektrostacijas ir kvalitatīvi izmērojams ar 
lieliem HES 

7. lai gan hidroelektrostacijas nerada kaitīgus izmešus, to rezervuāros notiek 
smago metālu, īpaši dzīvsudraba pastiprināta uzkrāšanās un tā nonākšana zivīs 
pa barības ķēdēm. 

Daugava ir viena no visvairāk pētītām upēm Latvijā no hidobioloģiskā aspekta, īpaši 
pēc Pļaviņu HES uzcelšanas. LU Bioloģijas Institūta Hidrobioloģijas laboratorijas 
ilggadīgie pētījumi minētos riskus un apdraudējumus apstiprina pilnīgi. 
 (Spriņģe G. (1995) Bacterial dynamics in the lower reaches of the Daugava River. Proc.of Latv.Acad. 
Sci., 1995, 3/4, pp. 108-112,Briede, A., Kokorite, I., Klavins, M. and Druvietis, I. (2005) Daugava 
River Case Study-Latvia. Modelling Nutrient loads and response in River and Estuary systems. Report 
No.271. North Atlantic Treaty Organization: 223-256. 
Gruberts D. Druvietis I., Klaviņs M. (2005) Seasonal variability of aquatic chemistry and 
phytoplankton communities in a shallow floodplain lake of the Daugava River, Latvia. 
Ecohydrology&Hydrobiology. Vol.5 No.2: 129-138. 
Paidere J., Gruberts D., Škute A., Druvietis I., Poppels A., Eņģele L. (2005) Impact of Hydrology on 
diversity of zooplankton communities in floodplain lakes along the Daugava river. 3rdInternational 
Conference ”Research and conservation of biological diversity in Baltic region”. Referātu tēzes. 
Daugavpils: pp.87. 
Poppels A., Gruberts D. Druvietis, I. (2005) Daugavas palienes ezeru hidrobioloģiskā izpēte. LU 63. 
Zinātniskā konference. Ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne. Referātu tēzes. Rīga: 209-211.  
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Daugavas palieņu ezeru ekosistēmām.-Latvijas Universitātes 64. Zinātniskā konference: Ģeogrāfija, 
Ģeoloģija, Vides zinātne. Rīga Referātu tēzes: 273-274. 
Gruberts, D., Druvietis, I. (2006) Impact of floods on composition, biomass and diversity of 
phytoplankton communities of the Middle Daugava, in Latvia. Acs E., Kiss K. T., Padisak J., Szabo K. 
E. (eds.). Proceedings of 6th International Symposium on Use of Algae for Monitoring Rivers. 
Hungary, Baltonfüred, 12-16 Sept. 2006: 54-59. 
Timm, H., Lapinska, M., Zalewski, M., Olšauskyte, V., Skorupskas, R., Briede, A.., Druvietis, I., 
Gavrilova, Ģ., Parele, E.,  Spriņģe, G, Gaumiga, R., Melnik, M., Aleksandrov, J. (2009) Baltic and 
Eastern Continental Rivers. In: Rivers of Europe. Eds. K. Tockner, U. Uehlinger, C.T. Robinson, 
Elsevier:607-643.).  
 
 
Invazīvo sugu negatīvā ietekme uz  Baltijas jūras ekosistēmas pakalpojumu 
kvalit āti, izmantojot Daugavu kā transporta pakalpojumu sniedzēju  
  Lai gan antropogēnā eitrofikācija ir ilgstoša pamatproblēma Baltijas jūras 
ekosistēmai, strauji pieaug invazīvo sugu negatīvā ietekme. Invazīvās sugas ir sugas, 
kuru izplatību ārpus sava dabiskā areāla veicina cilvēka darbība. Šāda veida izplatību 
pamatā veicina tādas ekonomiskās aktivitātes kā kuģošana, īpaši pēdējos 70 gados. 
(EU funding for management and research of invasive alien species in Europe, pp.  
42, 2008) 
 Šim procesam ir izteikta tendence pieaugt, radot būtisku apdraudējumu dažādiem 
ekosistēmas pakalpojumiem. Kuģošanas intensitātes pieaugums, jaunu ostu 
izveidošana, kuģu tilpuma palielināšanās, kuģu balasta ūdeņu noplūde – tas viss rada 
papildus iespējas izdzīvot jaunienākošām sugām. Eiropas līmenī 22% sugu invāzijas 
notiek ar kuģu balasta ūdeņiem, 17% ar kuģu apaugumiem, 16% ar akvakultūrām un 
25%  ar iekšzemes ūdens ceļiem. 
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Baltijas jūrā invazīvo sugu pieaugums tiek objektīvi vērtēts kā viens no lielākiem 
apdraudējumiem tās ekosistēmai, radot bioloģiskās daudzveidības samazinājumu, 
negatīvu vides, ekonomisko un sociālo ietekmi. Tas izskaidrojams ar šīs ekosistēmas 
salīdzinoši zemo sugu daudzveidību un attiecīgi barības ķēžu trauslumu. Pastāvot 
izteiktam sāļuma gradientam, jūra ir pakļauta vienlaicīgi kā saldūdens, tā jūru 
bioinvāzijai Invazīvās sugas spēj radīt ekonomiski negatīvu efektu uz piekrastes 
rekreāciju un tūrisma pakalpojumiem. 
Lai samazinātu invazīvo sugu ietekmes risku Eiropā līdzīgi kā  ar upju restaurēšanas 
iespējām, arī invazīvo sugu riska samazināšanai politiski/monetārais instruments ir 
LIFE projekti. 
Potenciāla kuģošanas ceļa izveidošana pa Daugavu, savienojot to ar Eirāzijas upju un 
kanālu sistēmu, vadoties no esošās zinātniskās pieredzes, radīs jaunu, spēcīgu 
invazīvo sugu izplatīšanās vektoru Rīgas līcī un Baltijas jūrā, apdraudod ekosistēmas 
stabilitāti, kas nav pieļaujams. 
 
Eiropas  Savienības, Baltkrievijas, Latvijas stratēģija ūdensceļu izmantošanā 
Eiropas Savienības transporta politikas nostādnes un perspektīvas līdz 2018. gadam ir 
pieejamas šajos dokumentos: EU Energy and Transport in figures, pp.232, 2009, ,  A 
sustainable future for Transport, pp. 32, 2009, Directorat general for Energy and 
Transport, EC. 
Attiecībā uz ūdens ceļu izmantošanu galvenais akcents ir likts uz Eiropas jūru ceļu 
sakārtošanu un jaunas loģistikas izveidošanu, jo šis transporta veids nodrošina līdz 
75% no kravu pārvadājumiem. Iekšzemes ūdens ceļu pienesums ir neliels, vidēji tikai 
1,3% no kravu apjoma. Kā Eiropas nozīmes ūdens ceļš nākotnē ir iezīmēts tikai 
Donavas-Reinas iekšzemes ūdens ceļš. 
Kā jau esošs ūdens ceļš, kas ar kanālu savieno Dņepru ar  atklāto Baltijas jūru ir 
Dņepras – Bugas- Vislas sistēma un 24 % kanāla garuma iet caur Baltkrievijas 
teritoriju ( http://www.dneprobug.by/news/2.04.09.html ), kura potenciālu plāno apgūt 
Baltkrievija, radot iespēju veidot pat  Bugas-Vislas-Odras transporta ceļu un 
nodrošinot Baltkrievijas preču transportu caur Eiropas upēm uz atklāto Baltijas jūru 
un tās ostām. 
 No Baltijas jūras aizsardzības viedokļa radīt papildus  ekoloģisko slodzi ģeogrāfiski 
samērā izolētai tās ekosistēmas daļai – Rīgas līcim, kura ūdens apmaiņa ir lēna (vidēji 
reizi 9 gados), ar izteiktu eitrofikāciju ir nepieļaujami un  tas neatbilst Ūdens 
Struktūrdirektīvas prasībām un Helsinku Komisijas rekomendācijām.  
Saskaņā ar LR Ekonomikas Ministrijas vēstuli Vides ministrijas Vides konsultatīvās 
padomes priekšsēdētajai A.Ozolai no 11.03. 2010. Nr. 422-1-2195 ir norādīts, ka 
plānošanas dokumentos, kas nosaka enerģētikas attīstības pamatnostādnes Latvijā 
2007.-2016. gadiem ir konstatēts, ka Latvijas hidroenerģijas avots – Daugava jau ir 
izmantota ar esošo Daugavs HES kaskādi, lidz ar to nav plānota jaunu HES 
būvniecība uz Daugavas. 
Starptautisko tiesību akti, kas ir saistoši Latvijas Republikai attiecībā uz 
iekšējiem ūdeņiem 

Konvencijas: 
1. 1992.gada „Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvencija” 

(Helsinku konvencija). Helsinku Komisijas (HELCOM) rekomendācijas 
un Baltijas jūras rīcības plāns (2007) paredz Baltijas jūras un tās sateces 
baseina ūdeņu kā vienotas ekosistēmas aizsardzību, norādot, ka pilnīga 
ūdeņu kvalitātes uzlabošana Daugavā, Rīgas līcī un Baltijas jūrā kopumā 
nav iedomājama bez Baltkrievijas, Krievijas un HELCOM kopējas rīcības. 
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2. 1992.gada ANO/EEK Konvencija par robežšķērsojošo ūdensteču un 
starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu. 

ES tiesību akti: 
3. Ūdeņu struktūrdirektīva 2000/60/EK 
4. Peldūdeņu direktīva 76/160/EK 
5. Dzeramā ūdens direktīva 98/82/EK 
6. SEVESO direktīva 96/82/EK 
7. Notekūdeņu direktīva 86/278/ EEK 
8. Vides ietekmes novērtējuma direktīva 85/337/EEK 
9. Municipālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva 91/271/EEK 
10. Augu aizsardzības direktīva 91/414/EEK 
11. Nitrātu direktīva 91/676/EEK 
12. Biotopu direktīva 91/676/EEK 
13. Putnu direktīva 79/409/EEK 
14. Direktīva par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli 96/61/EK 
15. REACH regula 
16. Zivju ūdeņu direktīva 78/659/EEK 
17. Gruntsūdeņu direktīva 80/68/EEK 
18. Iekšējo ūdens ceļu direktīva 82/714/EEK 

Direktīva 82/714/EEC kā īpaši nozīmīga direktīva par Eiropas iekšējiem ūdens 
ceļiem, tā tiek atjaunota un papildināta katru otro gadu:( Directive of the 
European parlament and the Council  12.12.2006 - technical requirements for 
inland waterway vessels and repealing, pp.389, 2006). 

 
 
Secinājumi un priekšlikumi vides sadaļai 
 

• pamatojoties uz spēkā esošām Eiropas direktīvām par īpaši aizsargājamām 
dabas Natura 2000  teritorijām, kas atrodas Daugavas augštecē, nav iespējams 
rekomendēt šo teritoriju pārveidot par intensīvu liellaivu transporta ceļu, 
izveidojot papildus 3 HES  un dambjus Latvijas teritorijā 

• 8 Augšdaugavas loku patreizējais ekoloģiskais stāvoklis (upes meandri, 
krāces, maz apdzīvotas teritorijas) nodrošina ūdeņu kvalitatīvu uzlabošanos 
Latvijas teritorijā pēc antropogēnās slodzes Baltkrievijas upes posmā un spēj 
nodrošināt pietiekami kvalitatīvu dzeramo ūdeni Rīgas pilsētai. Daugavas upes 
pārvēršana par dambju sistēmu ar HES kaskādēm potenciāli var radīt 
apdraudējumu dzeramā ūdens izlietošanu no Daugavas (potenciāli toksisku 
aļģu masveida savairošanās, ko pavada toksīnu iekļūšana dzeramā ūdenī un 
kas nepakļaujas konvenciālām attīrīšanas metodēm). 

• Daugava kā liellaivu kuģu ceļš radīs jaunu vektoru invazīvo sugu transportam 
uz Rīgas līci un tālāk uz Baltijas jūru, tā apdraudot tās īpaši jūtīgo ekosistēmu 
stabilitāti. 

• Izvērtējot situāciju no vides viedokļa politiski, ekonomiski un zinātniski nav 
pamatojuma atbalstīt tā saucamo priekšizpētes projekta finansējuma atbalstu, 
kuru virza privātu uzņēmēju kompānija bez konkrēti izstrādāta projekta, bet 
vīzijas līmenī. Kopumā Daugavas upes kanalizācija ir pretrunā ar patreizējo 
starptautisko, Eiropas, Baltijas jūras un Latvijas Republikas likumdošanas, 
rekomendāciju un direktīvu spēkā esošo paketi attiecībā uz vidi,  kā arī ar  
Enerģētikas un transporta attīstības perspektīvām Eiropā līdz 2018. gadam. 
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Turklāt jau iepriekšējos gados ir veikti pētījumi, kas pamatojuši šādu 
aktivitāšu neiespējamību. 

 

4. Enerģētikas speciālistu viedokļi  
 

No A/S „Latvenergo” puses nav iespējams sniegt viedokli ziņojumam nepietiekamās 
informācijas dēļ no projektu autoriem. Nav skaidrs par kravu apjomiem, par 
potenciāli pielietojamiem peldlīdzekļiem, satiksmes intensitāti, slūžu veidu, par kuģu 
pacelšanas tehniskajām iespējām un virkni citiem tehniskiem rādītājiem.   

 
 

5. Hidrogr āfijas speciālistu viedokļi 
 

Pārstāvju sniegtajos materiālos nav atrodamas jebkādas norādes vai informācijas par 
hidrogrāfiskiem mērījumiem un pētījumiem. Līdz ar to dotajā brīdi nav iespējams 
izvērtēt ne tikai hidrogrāfisko pētījumu apjomus un izmaksas, bet nav pat aptuveni 
iespējams spriest par iespējamo izsmeļamās grunts sastāvu un apjomu, kā rezultātā 
nav iespējams novērtēt aptuvenās padziļināšanas darbu izmaksas. Papildus tam, nav 
ņemts vērā kādi resursi un līdzekļi būtu nepieciešami navigācijas zīmju ierīkošanai, 
dziļumu un kuģu ceļa aprīkojuma ikgadējai uzturēšanai. 
  
Jāmin, ka potenciālās flotes (atbilstošu izmēru ledus klases kuģi) izmaksas būtu 
nesamērīgi augstas.  

 
6. Nozares asociāciju viedokļi par biznesa vidi, 
rādītājiem, prognozēm un konkurētspēju (kravu apjomu 
pamatotība, kravu struktūras potenciāls, vai būs izdevīgi 
šāda veida pārvadājumi – pārvadājumu tarifu konkurence 
ar alternatīviem pārvadājumu veidiem, pārvadājumu laiks 
– ātrums).   

 
„Latvijas tranz īta biznesa asociācija” viedoklis  

Lai izvērtētu iespēju griezties EK ar pieteikumu par priekšizpēti (a/s Enerģētika un 
ūdens transports) un pieņēmumu, ka 2016.gadā pa ūdensceļu Rīga-Vitebska-Rīga tiks 
pārvadāti 43 miljoni tonnu kravu (A/s ARHA, Jaunais zīda ceļš), darba grupas rīcībā 
būtu jābūt šo abu sabiedrību sagatavotiem projektu ekonomiski-tehniskajam 
pamatojumam. 
 Caur Latvijas ostām Baltkrievijas kravu apjoms gadā ir ap 18-20 miljoni 
tonnu, no kurām ap 6 miljoniem ir naftas produkti pa cauruļvadu, 12-14 miljoni tonnu 
pa dzelzceļu, bet ar autotransportu 200 tūkstoši tonnu. Latvijas tranzītbizness no 
katras pārvadātās-iekrautās-izkrautās tonnas iegūst 12-15 Eiro. 
 No tranzītbiznesa viedokļa ir stipri apšaubāms, ka iekšējais ūdensceļš virzienā 
Rīga-Vitebska-Rīga būs konkurētspējīgs ar cauruļvadu, dzelzceļu un autotransportu: 

- milzīgās ieguldītās investīcijas šī ūdensceļa izveidošanai būs jāatgūst ar 
augstām tarifa likmēm par tā izmantošanu; 
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- nebūs pieņemama šī attāluma veikšana laikā, kas būs 3-6 reizes lielāks 
nekā dzelzceļa vai autotransporta izmantošana; 

- tranzītbiznesam un pircējam/pārdevējam nebūs pieņemams kravas 
piegādes variants ar papildus izkraušanu-uzkraušanu-iekraušanu; 

- tranzītbiznesam šobrīd nav skaidrs, kuras būs tās kravas, kas pēc 5 vai 10 
gadiem varētu dot dīvkāršu Baltkrievijas virziena kravu pieaugumu; 

-  ko šajā virzienā saglabā (vai zaudē) Latvijas dzelzceļš, Liepājas un 
Ventspils ostas, ja zināms, ka 85% Baltkrievijas kravu ir naftas produkti. 

 
„Baltijas Asociācijas transports un loģistika” viedoklis    
Pamatojoties uz konsultācijām ar Baltkrievijas pārstāvjiem, EUT veiktajos 
provizoriskos aprēķinos par kravu transportēšanas apjomiem pieņemts, ka tie varētu 
būt ap 42-44 miljoniem tonnu gadā. To varētu uzskatīt par minimālo apjomu, jo 
netiek ņemti vērā kravu apjomi no citām valstīm, t.sk. Krievijas, Ukrainas, 
Kazahstānas, Ķīnas u.c., kas pa EATL dzelzceļa sistēmu varētu tikt transportēti 
Rietumu - Austrumu virzienā.  

Tāpat nav ņemti vērā Somijas - Krievijas projekti, kas saistīti ar Krievijas ziemeļu 
teritoriju apgūšanu un paredz Kolas pussalas bagāto dabas resursu ieguvi un to 
transportēšanu Dienvidu virzienā izmantošanai rūpnieciskajā ražošanā. Līdz ar to 
augstāk minēto kravu apjoms, potenciāli transportējamais pa Daugavas ūdensceļu, 
varētu 10-20 gadu laikā pieaugt vairākas reizes un, iespējams, sasniegt vai pārsniegt 
100 miljoni tonnu gadā.” EUT ) 

Kā liecina kompānijas EUT sniegtie materiāli, par galveno kravu piegādātāju 
iespējamajam kuģošanas kanālam pa Daugavas upi pirmajā etapā tiek izskatīta 
Baltkrievija.  

Pamatkravu veidi, kurus patlaban apstrādā Latvijas ostas, ir akmeņogles un naftas 
produkti. Baltkrievijas kravu domājamā daļa šajā apjomā svārstās 30-50% robežās, 
ņemot vērā Krievijas kravas, kuras nāk tranzītā caur Baltkrieviju pēc starpvaldību 
(Krievijas – Baltkrievijas) līgumiem – ne mazāk par 10 – 15 milj.tonnu gadā.  

Ikgadējais kravu pārkraušanas apjoms Latvijas ostās vairākos pēdējos gados svārstās 
nedaudz vairāk par 60 milj.tonnu gadā robežās. Apmēram 90% visu kravu, kuras tiek 
piegādātas Latvijas ostām, tiek transportētas pa Latvijas dzelzceļu. Visa Latvijas ostu 
infrastruktūra beramkravu (akmeņogļu) vai lejamkravu (nafta – naftas produkti) 
pieņemšanas – iekraušanas daļā paredzēta kravu pieņemšanai no Latvijas dzelzceļa 
vai nosūtīšanai Latvijas dzelzceļam (noliešanas – pieliešanas estakādes, iekrāvēji utt.).  

Kopējais dzelzceļa kravu pārkraušanas pēdējos gados atrodas uz atzīmes 52 – 55 milj. 
tonnu gadā.  

Neatkarīgi no projekta ietekmes uz apkārtējo vidi jāatzīmē:  

1. Plānotais kravu pārvadājumu apjoms pa Daugavas upi (neatkarīgi no 
pārvadājumu tarifiem utt.) var būt pārņemts tikai un vienīgi uz kravu plūsmas 
samazinājuma pa dzelzceļu rēķina.  

2. Patlaban kopējais investīciju apjoms Latvijas dzelzceļa infrastruktūras attīstībā 
(ieskaitot ES fondus) tiek novirzīts dažādos Latvijas dzelzceļa modernizācijas 
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un caurlaides spējas palielināšanas projektos. Piemēram, tikai 2009. un 2010. 
gadā kopējā šādu projektu vērtība sastādīja 161,47 milj.latu, no kuriem 106,64 
milj.latu tika izdalīti no ES struktūrfondiem. Pēdējos 10 gados šādu projektu 
kopējā vērtība pietuvojās pusmiljardam latu. Veidojot jaunu kravu tranzīta 
ceļu (neattiecinot uz projekta izmaksām), tiek deklarēta kravu pārņemšana no 
Baltkrievijas 40-42 milj.tonnu apjomā. Tādēļ rodas pamatots jautājums par 
Latvijas dzelzceļa kā pilnvērtīga konkurētspējīga tranzīta koridora dalībnieka 
pastāvēšanu. Pie kam LDz konkurētspējas samazinājums tieši ietekmēs 
klientus – tarifu likmju lielumu, kas atbilstoši ietekmēs pārvadājamo kravu 
apjomus. Kā rāda pieredze, kravu īpašniekus ar kravu kompānijām nevar 
piespiest pāriet uz jaunu transporta veidu. Atbilstoši tam kravas var aiziet uz 
kaimiņvalstu ostām – Tallinu un Klaipēdu, kā tas notika ar veterinārām 
kravām un minerālmēsliem.  

        Latvijai, piesaistot tranzīta kravas, nav izvēles starp konkurējošām kravu 
plūsmām vai reģioniem. Tieši otrādi, nākas cīnīties par katru kravas tonnu sīvās 
konkurences apstākļos par kravu plūsmām Baltijas reģionā. Atbilstoši tam, veidojot 
ūdens kuģošanas artēriju, mēs varam zaudēt daļu Krievijas kravu, jo citos vienādos 
apstākļos tās noteikti tiks pārorientētas uz Krievijas iekšējām ūdens artērijām, kuras ir 
vairāk attīstītas jau vēsturisku iemeslu dēļ.  
        Pirms konkrēta novērtējuma sniegšanas jānoskaidro, kā mainīsies Latvijas 
dzelzceļa plāni līdz ar jauno projektu. Uzskatām par nepieciešamu, lai šim projektam 
novērtējumu vispirms sniegtu dzelzceļa speciālisti uzņēmuma attīstības perspektīvu 
griezumā. Bez tam projektam nepieciešama Ostu pārvaldes atsauksme par ostu 
interesi.  
        Pagaidām tādēļ, ka trūkst kaut cik skaidra redzējuma par divu konkurējošu 
kapitāla ietilpīgu projektu attīstību, Latvijas tranzīta kompānijas var nokļūt starp 
divām ugunīm – diviem nekonkurētspējīgiem, dārgiem kravu pārvadājumu kanāliem 
vai pazaudēt kravas vispār. Vēl jo vairāk tādēļ, ka neviens nevar paredzēt, kā 
mainīsies Latvijas kravu plūsmas struktūra pēc 20-30 gadiem – minimālā kuģniecības 
kanāla pa Daugavas upi realizācijas termiņa.   

BATL iebilst pret izmaiņām valsts prioritātēs:  
 

1. Nav pierādīta projekta komerciālā lietderība un ekonomiskais pamatojums. Ar 
tā pierādīšanu jānodarbojas nevis darba grupai, bet iniciatoriem.  

2. Zinātnisko pētījumu vērtību un perspektīvu šajā jautājumā jāizpēta un 
jāizstrādā kopā ar atbilstošu nozaru zinātniekiem un speciālistiem. Zinātniskos 
pētījumus jāveic pirms plānu izstrādes, nevis pēc iepriekš piesaistītiem 
iniciatoriem ērtiem sagaidāmiem projekta rezultātiem.   
Pretējā gadījumā zinātniskās daļas plānu sajaukšana ar komerciāliem 
projektiem noved pie tā, ka nozares ekspertu iebildumi netiek ņemti vērā, jo 
projekta iniciatori apelē uz zinātni, un, tieši otrādi, zinātnieku iebildumi tiek 
ignorēti ekonomiskās nelietderības dēļ. 

3. Nav saprotams, kāpēc divas uzņēmējsabiedrības pretendē uz zinātniski 
pētniecisko darbu, kurus Latvijas zinātnieki tāpat jau veic daudzus gadus, un 
uzņēmējdarbības  monopolu. No šī redzes viedokļa tāpat nav saprotams, kādā 
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sakarā un kādēļ divām augstāk minētajām kompānijām ir sakars ar 
starpvaldību attiecībām – Latvijas drošības un valsts ekoloģijas jautājuma 
izskatīšanu par Daugavas elektrostaciju būvniecību.  

4. Pretēji solījumiem darba grupai tā arī nav iesniegti projekti, bet tikai nodomu 
deklarācijas. Atbilstoši tam nevar sniegt jebkādu pamatotu slēdzienu 
apskatāmo uzdevumu nenoteiktības dēļ.  

Apelācija pie vēsturiskajām saknēm un motīviem nav pamatota ekonomikas un 
transporta sistēmas uzbūves, Krievijas Impērijas un mūsdienu demokrātiskās Latvijas 
Republikas kā Eiropas Savienības daļas pārvaldes dēļ.  

5. Divām kompānijām nav nekādu šķēršļu patstāvīgi pētīt tās interesējošus 
jautājumus, tai skaitā pretendēt uz ES garantijām, tomēr divu kompāniju 
darbība un to ziņkāres apmierināšana nevar būt par valsts prioritāti.  

 
Satiksmes ministrijas viedoklis  
 

        Tranzīta, transporta un loģistikas tēma Latvijā ir viena no svarīgākajām visas 
tautsaimniecības attīstībā. Tranzīta pakalpojumi ir mūsu valsts nozīmīgākie eksporta 
pakalpojumi. Mūsu ostas nodrošina mums iespēju nostiprināties par svarīgāko 
loģistikas centru starp Eiropas Savienības, NVS un Āzijas tirgiem.  
       Satiksmes ministrija apšauba tik lielu kravu potenciālu šajā transporta koridorā. 
Attīstot šo iekšzemes ūdens ceļu, iespējams, ka tiks noņemtas kravas dzelzceļa 
transportam un autotransportam, kā arī tas mazinās Ventspils un Liepājas ostu 
konkurētspēju. Dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanā Baltkrievijas virzienā jau tagad ir 
ieguldīti lieli ES struktūrfondu līdzekļi kapacitātes paaugstināšanai. Neredzam jēgu 
apkalpot tikai vienu Baltkrievijas reģionu - Vitebskas, tas nozīme, ka Baltkrievijas 
kravas būs jākonsolidē tieši Vitebskā, jāveic vairākkārtēja pārkraušana, kas būtiski 
sadārdzina pakalpojuma cenu. Analizējot Baltkrievijas kravu struktūru ir redzams, ka 
lielākoties tie ir naftas produkti un ķīmiskās kravas. Zinot tendences pasaules tirgos, 
mēs neplānojam īpaši lielu kravu pieaugumu šajās kravu grupās virzienā no 
Baltkrievijas. Jāatzīst, ka Baltkrievijas kālija sāls taisnākais un īsākais ceļš ir 
Klaipēdas osta, un ja tiek izmantoti lielie kuģi, tad Ventspils osta, nav nopietnu 
argumentu kāpēc tagad šīs kravas kraut caur Rīgas ostu.      
       Nav iespējams novērtēt vai viedoklis par Daugavas veidošanu par ūdensceļu 
nopietnai kuģošanai ir pieņemams Latvijai. Informācijas ir pārāk maz. Nav pietiekoši 
pamatotas informācijas par iespējamām kravu plūsmām. Līdz ar to nav iespējams 
aprēķināt iespējamo satiksmes intensitāti un paša ūdensceļa izveidei nepieciešamos 
parametrus, kā arī nepieciešamos finanšu resursus. Satiksmes ministrija vērtējot 
nozaru speciālistu viedokļus apšauba lietderību šāda apmēra investīciju ieguldīšanu 
jauna transporta koridora izveidē.   
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7. Daugavas baseina izmantošanai nepieciešamais 
finansējuma apjoms un avoti  

 
A/S "Enerģētika un ūdens transports" (EUT) 
Projekta kopējās izmaksas ūdensceļa un elektrostaciju izveidošanai Latvijas daļā 
paredzami ap EUR 600 miljoniem (kopā ar izmaksām Baltkrievijas pusē - EUR 
2.3-2.4 miljardi). Tai skaitā, priekšizpētei Daugavas posmā no Rīgas līdz Vitebskai 
Baltkrievij ā būtu nepieciešams EUR 2-3 miljoni, atkarībā no izpētes detalizācijas 
pakāpes. 

Priekšizpēti būtu vēlams veikt, izmantojot ES fondu finansējumu un piesaistot 
neitrālus ārvalstu ekspertus. Tas kopumā nodrošinātu pētījumu objektivitāti un 
neitralitāti. 

Savukārt, no augstāk minētā investīciju apjoma līdz 50% varētu tikt piesaistīts ES 
fondu finansējums, t.i, aptuveni EUR 280-290 miljoni. 

Privātie investori varētu nodrošināt ap 20% nepieciešamā finansējuma apjoma - 
ap EUR 120 miljoniem (tiešās investīcijas). To piesaisti EUT plāno divos galvenajos 
posmos. Pirmkārt, 2010. gada laikā veikt pirmo akciju emisiju First North Baltic 
vērtspapīru tirgū. Otrkārt, veikt papildus emisiju NASDAQ OMX 2012.gadā un, 
iespējams, arī parāda vērtspapīru emisiju nedaudz vēlāk. 

Atlikusī summa, ap EUR 180 miljoni varētu tikt piesaistīta kā parāda 
finansējums. Sarakstē ar Eiropas Investīciju bankas vadību, tā ir apliecinājusi 
gatavību šādu iespēju izskatīt, pie galvenā nosacījuma, ka projektam ir Latvijas 
valdības atbalsts un, ka projekts ir iekļauts Latvijas Nacionālajā Attīstības plānā. 

Augstāk minētie finanšu aprēķini neietver virkni investīciju projektu pašvaldību 
teritoriju sakārtošanai un attīstībai, piemēram, kuģu piestātņu būvniecība, papildus 
dabas aizsardzības pasākumi un tml., kas var tikt veidoti kā atsevišķi projekti. 

A/S „Ūdens enerģētikas un transporta sistēma Rīga–Hersona-
Astrahaņa”  nav iesniegusi savu finansējuma avotu redzējumu.  
 
 
TEN-T finansējuma piesaistes iespējas 
TEN-T līdzekļu piesaiste šī projekta priekšizpētei 2007-2013.gada periodam nav 
iespējama, saskaņā ar TEN-T finanšu regulu (680/2007) 2007.-2013.gada periodam, 
jo šāds iekšējais ūdensceļš nav paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumā 
Nr.1692/96/EK (1996.gada 23.jūlijs) par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas 
transporta tīkla attīstībai.  
Ja tiek pieņemts lēmums iekļaut šo projektu nākošajā finanšu plānošanas periodā, tad 
ir nepieciešams politiskais atbalsts un projekts ir jāiekļauj Latvijas Nacionālajā 
Attīstības plānā 2014.-2020. gadiem un jāvēršas Eiropas Komisijā ar lūgumu grozīt 
Kopienas pamatnostādnes Eiropas transporta tīkla attīstībai, iekļaujot Daugavas 
maršrutu TEN-T iekšzemes ūdensceļu tīklā. Tikai pēc tam, kad konkrētais maršruts 
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būtu iekļauts TEN-T tīklā, projekti, kas attiecas uz šo maršrutu, var pretendēt uz TEN-
T līdzfinansējumu.  
TEN-T ir iespējams: saņemt līdz 50% TEN-T līdzfinansējumu izpētēm un 
projektēšanai, līdz 30% būvniecības projektu pārrobežu posmiem, līdz 20% 
prioritāriem būvniecības projektiem un līdz 10% citiem būvprojektiem.  
 
 
8. Pašvaldību gar abiem Daugavas krastiem potenciālās 
intereses – tūrisms un vietējas nozīmes uzņēmējdarb ība 
 
        Reģionālās attīstības un pašvaldību ministrija nav veikusi oficiālu aptauju 
pašvaldībās, kuru teritorijas ir Daugavas krastos, tomēr iespēju robežās pārrunājot ar 
pašvaldību vadītājiem, deputātiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem daudzi ir izteikuši 
ieinteresētību par šo projektu kopumā. Pamatā izteiktais viedoklis ir tāds, ka, protams, 
spriest par atbalstu vai noraidījumu projektam var tikai tad, kad ir veikta kompetenta 
izpēte, kuras rezultātā tiks identificēti ekonomiskie ieguvumi, iespējamie riski videi, 
projekta īstenošanas izmaksas, izpētes projekta un projekta realizācijas finansējuma 
avots, projekta realizācijā ieguldīto līdzekļu atmaksāšanās periods un atbildes uz 
citiem svarīgiem jautājumiem. Pēc šādas izpētes, būtu jāveic katras pašvaldības 
iedzīvotāju aptauja un šajā aptaujā jāsniedz iedzīvotājiem objektīva uz faktiem un 
pētījumiem balstīta informācija. Tikai pēc šīm procedūrām var tikt pausts pašvaldību 
viedoklis šajā jautājumā. 
         Vēl tika pausti viedokļi par to, ka šāda izpēte nebūtu finansējama no valsts 
budžeta, bet būtu jāmeklē ieinteresētās puses, kas varētu piesaistīt citu (ne valsts 
budžeta) finansējumu. 
         Pamatā attieksme pret projekta realizāciju ir pozitīva, ar nosacījumu, ka 
pirmsprojekta izpēte parāda būtiskus ieguvumus un vienlaicīgi tiek nodrošināta gan 
ekonomiskā attīstība, gan arī pēc iespējas saglabātas dabas bagātības.   
 
         Darba grupa ir saņēmusi vēstuli no Daugavpils novada domes ar lūgumu 
neatbalstīt ierosmi Daugavas baseinu izmantot kuģošanas vajadzībām. Arī Vides 
aizsardzības klubs vāc parakstus pašvaldībās gar Daugavas krastiem, pret šī projekta 
realizāciju.  
 
         Darba grupa, savā darbības laikā ir saņēmusi dažādus viedokļus no iestādēm, 
organizācijām, kuras nebija iesaistītas darba grupas sastāvā: 

1. Latvijas Zinātņu akadēmijas rezolūcija. 
2. Dr.habil.oec,LZA akadēmiķa Arņa Kalniņa vēstuli. 
3. Latvijas jūrniecības savienības 2010.gada 21.aprīļa vēstuli Nr.2/176 „Par 

Daugavas potenciāla izvērtēšanu kuģošanai.  
4. Atklātā sabiedriskā fonda : Dabas retumu krātuve ārkārtas pilnsapulces 

lēmumu par Daugavas izmantošanu transporta pakalpojumu sniegšanai. 
5. Latvijas Ūdenstūrisma čempionāta dalībnieku vēstuli.  
6. LR Ekonomikas ministrijas atbildes 2010.gada 11.marta vēstuli Nr.422-1-

2195 Vides konsultatīvajai padomei.  
7. Latvijas Universitātes bioloģijas institūta Zinātniskās padomes Rezolūcija.  
8. Daugavpils Novada Domes 2010.gada 25.marta vēstuli Nr.1/2010.  
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9. Secinājumi 
Darba grupas locekļi ir izvērtējuši iesniegto informāciju un ir secinājuši: 

 
1. Daugavas baseina izmantošanas projekta realizācija varētu vecināt 

ekonomisko attīstību un radītu jaunas darba vietas, tomēr tas prasa 
ievērojamas investīcijas.    

 
2. Lai detalizēti izvērtētu šī projekta realizācijas ekonomisko un tehnisko 

iespēju ir nepieciešams veikt virkni detalizētu aprēķinu, kuru veikšanai nav 
pietiekamu izejas datu. Nepieciešams veikt turpmāku priekšizpēti.  

 
3. EUT vēlas šī projekta priekšizpēti veikt izmantojot ES struktūrfondu 

līdzfinansējumu.  
 

4. Plānošanas periodā 2007.-2013.gadam šī projekta priekšizpētes veikšanai 
nav iespējams piesaistīt TEN-T fonda līdzekļus. EUT šai plānošanas 
periodā priekšizpēti var veikt par saviem līdzekļiem vai meklēt citus 
finansējuma avotus. 

 
5. Tranzīta nozaru asociācijas norādīja, ka nav pietiekošu pierādījumu par 

potenciālajiem kravu apjomiem šajā koridorā. Attīstot šo iekšzemes ūdens 
ceļu, iespējams, ka var noņemt kravas dzelzceļa transportam un 
autotransportam, kā arī tas mazinās Ventspils un Liepājas ostu 
konkurētspēju. Dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanā Baltkrievijas virzienā 
jau tagad ir ieguldīti lieli ES struktūrfondu līdzekļi kapacitātes 
paaugstināšanai.  

 
6. Ja tiek plānots pa šo ūdens ceļu transportēt 44 milj.tonnu kravu gadā, tad 

pieņemot, ka kuģu ietilpība būs ~3000 tonnas, un pieņemot, ka Daugava 
būs kuģojama ~300 dienas gadā, dienā pa Daugavu vienlaicīgi pārvietosies 
~50 kuģiem.  

 
7. Nav pietiekamas informācijas, lai vērtētu ietekmi uz hidroelektrostaciju 

darbību un kuģošanas ceļa izveides tehniskajiem nosacījumiem.   
 

8. Kuģošana pa Daugavu tās lejtecē – varētu apdraudēt Rīgas dzeramā ūdens 
kvalitāti un radīs potenciālus draudus Rīgas līča un dienvidaustrumu 
Baltijas jūras piekrastes ūdeņu bioloģiskiem resursiem. 

 
9. Vides speciālisti uzskata, ka Latvijas teritorijā ir pilnīgi nepamatoti pat 

uzsākt jebkādus priekšizpētes darbus ar mērķi pārvērst Daugavu par 
kuģojamu kanālu, jo tas pilnībā pārveidotu Daugavas hidroloģisko režīmu, 
mazinātu upes pašattīrīšanās spēju un izraisītu ūdens kvalitātes 
pasliktināšanos, iznīcinātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kuru dēļ ir 
izveidota Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija 
(Natura 2000 teritorija) „Augšdaugava”, apdraudētu Rīgas dzeramā ūdens 
kvalitāti un radītu potenciālus draudus Rīgas līča un dienvidaustrum 
Baltijas jūras piekrastes ūdeņu bioloģiskiem resursiem un būtu pretrunā ar 
Latvijas starptautiskajām saistībām, līdz ar to vides speciālisti aicina 
Satiksmes ministrijai neatbalstīt un nevirzīt izskatīšanai Ministru kabinetā 
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A/S „Enerģētika un ūdens transports” un A/S „Ūdens enerģētikas un 
transporta sistēma Rīga–Hersona-Astrahaņa” piedāvātos priekšlikumus 
Daugavas baseina apsaimniekošanai, kas paredz kuģojama kanāla 
izveidošanu un jaunu hidroelektrostaciju celšanu.  

 
 

10. Priekšlikumi 
Darba grupas priekšlikumi: 

1. Satiksmes ministrijai ir jāpieņem lēmums, vai virzīt uz Ministru kabinetu 
Daugavas apsaimniekošanas priekšizpēti, lai iekļautu šo projektu nākošajā 
finanšu plānošanas periodā, projekts ir jāiekļauj Latvijas Nacionālajā 
Attīstības plānā 2014.-2020. gadiem un jāvēršas Eiropas Komisijā ar 
lūgumu grozīt Kopienas pamatnostādnes Eiropas transporta tīkla attīstībai, 
iekļaujot Daugavas maršrutu TEN-T iekšzemes ūdensceļu tīklā. Tikai pēc 
tam, kad konkrētais maršruts būtu iekļauts TEN-T tīklā, projekti, kas 
attiecas uz šo maršrutu, var pretendēt uz TEN-T līdzfinansējumu līdz 50% 
no summas.   

 
2. EUT var turpināt izpētes darbus par saviem līdzekļiem vai meklējot 

iespējas piesaistīt citus starptautiskus finansējumus.  
 
3. Satiksmes ministrijai lūgt Baltkrievijas viedokli par Minēto projektu, tai 

skaitā par HES būvniecību, kravu un to daudzuma plūsmām, ietekmi uz 
Zapadnaja Dvina ūdens kvalitāti, tūrismu utt. 

 

Satiksmes ministrijas lēmums: 
 
       Satiksmes ministrija neatbalstīs un nevirzīs izskatīšanai Ministru kabinetā A/S 
„Enerģētika un ūdens transports” un A/S „Ūdens enerģētikas un transporta sistēma 
Rīga–Hersona-Astrahaņa” piedāvātos priekšlikumus Daugavas baseina 
apsaimniekošanai, jo: 
 

1. Vides speciālisti uzskata, ka Latvijas teritorijā ir pilnīgi nepamatoti pat uzsākt 
jebkādus priekšizpētes darbus ar mērķi pārvērst Daugavu par kuģojamu 
kanālu. 

2. Tranzīta nozares un Satiksmes ministrijas speciālisti apšauba potenciālās 
kravu plūsmas, neredz lietderību pārlieku lielām investīcijām. Šāda kuģošanas 
ceļa izveide atstās negatīvu ietekmi uz dzelzceļa pārvadājumiem. Latvijā 
prioritāri ir dzelzceļa pārvadājumi, tieši šim sektoram ir īpaša loma 
ekonomiskā stāvokļa uzlabošanā. Tāpēc dzelzceļa transporta veidam tiek 
piesaistītas apjomīgas investīcijas.      

3. Ņemot vērā finanšu situāciju valstī, neredzam iespējas veikt Daugavas 
apsaimniekošanas priekšizpēti nedz par valsts līdzekļiem, nedz piesaistīt 
Eiropas Savienības līdzfinansējumu.    


