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Daugavas upju baseina apgabala
Konsultatīvās padomes izbraukuma sēde

Protokols

2011.gada 12.maijā                       Madonas novads,                                                Nr.3
Lubānas mitrāja kompleksa 

Informācijas centrs

Sēdē piedalās:

Daugavas upju baseina apgabala Konsultatīvās padomes locekļi: 

1. Nevalstisko organizāciju pārstāvji:

 Bruno Otersons – biedrība „Daugavas savienība”;
 Agnese Vaivade, kas pārstāv Kārli Maulicu – Vides attīstības biedrība;
 Elita Kalniņa – Vides aizsardzības klubs;
 Andris Felss – biedrība „Zemnieku saeima”;
 Orvils Heniņš – Mazās Hidroenerģētikas asociācija;
 Daina Indriksone – Baltijas Vides Forums.

2. Ministriju pārstāvji:

 Edgars  Griķītis  –  valsts  SIA  „Zemkopības  ministrijas  nekustamie 
īpašumi”;

 Elmārs  Jasinskis,  Valsts  vides  dienesta  Lielrīgas  reģionālās  vides 
pārvaldes Kontroles daļas vadītājs, kas pārstāv Intu Haheli – Valsts vides 
dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktori,  Vides ministrijas 
pārstāvi;

 Ilze  Krēmere  –  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrijas 
Projektu  finanšu  un  atbalsta  departamenta  ūdenssaimniecības  būvju 
eksperts;

 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;

 Daiga  Džigune,  kas  pārstāv  Ingūnu  Urtāni  –  Vides  aizsardzības  un 
reģionālās  attīstības  ministrijas  Telpiskās  plānošanas  departamenta 
direktori.

3. Plānošanas reģionu pārstāvji:
 Roberts Ozols – Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis, 

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs, Daugavas upju baseina apgabala 
Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks

 Jānis  Silovs,  Daugavpils  novada  domes  Dabas  parka  „Daugavas  loki” 
nodaļas vadītājs, kas pārstāv Janīnu Jalinsku – Latgales plānošanas reģiona 
attīstības padomes locekli, Daugavpils novada domes priekšsēdētāju;
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 Ilona Kāgane – Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāve, 
Aizkraukles novada domes attīstības plānotāja;

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

Valsts iestāžu un Daugavas upju baseina apgabala pašvaldību pārstāvji:

 Tatjana Jansone – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vadītāja;

 Daiga Kalēja – Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes 
sektora vadītāja;

 Valdis Groza – Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, Meliorācijas 
kadastra nodaļas vadītājs;

 Arkādijs Sluckis – Lauku atbalsta dienesta ZARLP vadītājs;
 Jevgeņijs Sobko – Madonas reģionālā vides pārvalde;
 Inga Ivanova – Rīgas domes Mājokļu un vides departaments;
 Lana  Puntusa  –  Rīgas  domes  Mājokļu  un  vides  departamenta  nodaļas 

vadītāja, vides pārvaldes priekšnieka vietniece;
 Andris Kurzemnieks – Stopiņu novada domes izpilddirektors;
 Andrejs Kursītis – Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora vietnieks;
 Ilmārs Ivdris – Preiļu novada domes speciālists;
 Inese Lapiņa – Jēkabpils pilsētas domes speciāliste;
 Māris Ozoliņš – Ķekavas novada pašvaldības projektu vadītājs;
 Aigars Šķēls – Madonas novada domes Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs;
 Ainis Jākobsons – Pļaviņu novada domes nekustamo īpašumu speciālists;
 Valdis Ančs – Balvu novada pašvaldības projektu vadītājs;
 Anita Krusta – Skrīveru novada domes zemes lietu speciāliste;
 Gunta Lisenko – Skrīveru novada domes priekšsēdētāja;
 Uldis Greiškalns – Cesvaines novadadome.

LVĢMC pārstāves: 

 Kristīna Fedoroviča - vecākā speciāliste;
 Ligita Vircava - vecākā speciāliste;
 Anete Šturma – speciāliste. 

Sēdi vada: Bruno Otersons – Daugavas upju baseina apgabala Konsultatīvās padomes 
                                                 priekšsēdētājs
Protokolē: Anete Šturma

Sēdes sākums plkst. 13:30

Sēdes darba kārtība: 

1. Riska ūdensobjekti un to stāvokļa uzlabošana Daugavas upju baseina 
apgabalā;

2. Lubānas ezera vides un hidrotehnisko būvju stāvoklis un ar to saistītie plūdu 
riski;

3. Lubānas zemienes apsaimniekošanas iespējas un tās risinājums;
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4. Meliorācijas kadastrs un tā izmantošanas iespējas;
5. Informācija par upju baseinu apsaimniekošanas plānošanas un citām 

aktualitātēm;
6. Informācija par iecerēto mazo upju sakārtošanas talku;
7. Informācija par Konsultatīvās padomes pārstāvi Daugavas HES ūdenskrātuvju 

krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas HES ūdenskrātuves 
inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas koordinēšanas un līdzekļu 
izlietojuma noteikšanas konsultatīvajā komisijā;

8. Informācija par ierosinājumu apmācīt Konsultatīvās padomes locekļus;
9. Priekšlikumi nākošās Konsultatīvās padomes sēdes norisei.

1.§

T.Jansones ziņojums (tēzes skat. 1.pielikumā).
Ziņojums izraisa daudzus jautājumus, uz kuriem atbild T.Jansone,  un plašas sēdes 
dalībnieku debates, kurās piedalās O.Heniņš, K.Fedoroviča, U.Greiškalns, M.Ozoliņš, 
L.Vircava, I.Krēmere, E.Kalniņa, A.Kurzemnieks, E.Jasinskis un A.Šķēls. Noslēgumā 
padomes locekļi nolemj pieņemt zināšanai, ka: 

- Valsts kancelejā ir jau iesniegts un drīzumā tiks pieņemti  VARAM izstrādātie 
Ministru  kabineta  noteikumi  par  riska  ūdensobjektiem, kuros  ir  noteikts  to 
ūdensobjektu  saraksts  (tai  skaitā  to  atrašanas  vieta  un  pašvaldības,  kuras 
atrodas šo ūdensobjektu sateces baseinā), kuros saskaņā ar apsaimniekošanas 
plāniem pastāv risks nesasniegt labu stāvokli; 

- ir plānots organizēt reģionālos seminārus pašvaldībām par ūdensobjektu, tajā 
skaitā  riska  ūdensobjektu,  apsaimniekošanas  plānošanu  un  Daugavas  upju 
baseina  apgabala  apsaimniekošanas  plānā  noteiktiem  pasākumiem  riska 
ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanai;

- turpmāk,  piešķirot  Latvijai  pieejamo  finansējumu  projektiem  atkritumu, 
ūdenssaimniecības,  piesārņoto  vietu  sanācijas  un  citās  vides  jomās, 
priekšrocības tiks paredzētas tādiem projektiem,  , kuros būs paredzēta ūdeņu 
kvalitātes  uzlabošana  Ministru  kabineta  noteikumos  iekļautajiem  riska 
ūdensobjektiem;

- top Zemes pārvaldības likuma projekts, kurā ierosināts publiskos ūdeņus nodot 
tiesiskā turējumā pašvaldībām.

2.§

E.Griķīša ziņojums (tēzes skat. 2.pielikumā).
Debatēs par ziņojumu piedalās A.Šķēls, O.Heniņš, A,.Felss un M.Ozoliņš. 
Padomes locekļi nolemj pieņemt informāciju zināšanai un:

- ieteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemkopības 
ministrijai  piešķirt  līdzekļus  latvāņu  likvidācijai  pie  Lubānas  ezera 
hidrotehniskajām būvēm;

- ieteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai aktualizēt ūdens 
kvalitātes faktiskā stāvokļa mērījumus un vērtējumus Daugavas upju baseina 
apgabala ūdensobjektos, jo pašreiz zināmie kvalitātes dati ir novecojuši.



4

3.§

A.Slucka ziņojums (tēzes skat. 3.pielikumā). 
Referents informē arī, ka attiecībā uz vēlamo ezera ūdens līmeni un apsaimniekošanas 
principiem dažādām interešu  grupām –  ornitologiem,  ihtiologiem,  mežkopjiem un 
daudzām citām – ir ļoti atšķirīgi, pat pretēji, viedokļi. 
Debatēs par ziņojumu piedalās E.Griķītis un T.Jansone. No debatēm izriet arī, ka no 
Zemkopības  ministrijas  pārziņā  esošajiem  līdzekļiem  finansē  darbus  tikai  valsts 
nozīmes  meliorācijas  sistēmās  un  ka  liela  daļa  no  šiem  darbiem  atvēlētajiem 
līdzekļiem  tiek  iztērēta  projektu  izstrādei,  to  ekspertīzei  un  administrēšanas 
procedūrām, kas nav racionāli.  Visu interesējošo informāciju var meklēt  valsts SIA 
„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” mājas lapā http://www.zmni.lv.
Padomes  locekļi  pieņem  informāciju  zināšanai  un nolemj  ieteikt  Zemkopības 
ministrijai racionalizēt meliorācijas sistēmu finansēšanu tādējādi, lai līdzekļu galvenā 
daļa nonāktu meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu veikšanai.

4.§

V.Grozas ziņojums (tēzes skat. 4.pielikumā).
V.Groza  papildina,  ka  pagaidām  kadastrā  neiekļauto  meliorācijas  sistēmu  dati 
glabājas dažādās personālās datu bāzēs, bet tām nav kadastra numuru. 
Debatēs  par  ziņojumu  piedalās  E.Griķītis un  informē,  ka  saskaņā  ar  INSPIRE 
direktīvas datiem kadastram bija jābūt gatavam jau 2010.gadā, bet faktiski tas tiks 
pabeigts  5  –  6  gadu  laikā.  Kadastram  ir  bezmaksas  pieeja  interneta  adresē: 
www.melioracija.lv. 
Padomes locekļi nolemj pieņemt informāciju zināšanai.

5.§

K.Fedoroviča informē, ka Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 
kopā  ar  pārējiem trim upju baseinu plāniem  tika  apstiprināti  ar Vides  ministra 
2010.gada 6.maija rīkojumu Nr.143, un ir pieejams VARAM un LVĢMC mājas 
lapās. Šobrīd, kad plāni vēl atrodas izskatīšanā Eiropas Komisijā un nav saņemts 
tās vērtējums, jau būtu vēlams rīkoties, jo līdz 2012. gada beigām ir jāsāk ieviest 
plānā  paredzētie  pasākumi.  Eiropas  Komisijas  vērtējumam  būs  nozīme,  lai 
nākamo  plānu  kvalitatīvākā  izstrādē.  Pamata  pasākumiem  jānotiek  atbilstoši 
Eiropas  Savienības direktīvām, bet  papildus  pasākumiem – atbilstoši  VARAM 
rīkojumiem. Būtu vēlami priekšlikumi pasākumu programmai.

T.Jansone papildina,  ka  noteikti  drīkst  rīkoties,  jo  Eiropas  Komisijas  vērtējums 
ietekmēs tikai plānu korekciju, bet ne pasākumus. Novērtējums varētu atklāt, vai 
pareizi ir izprasta Ūdens struktūrdirektīva un vai monitoringa dati ir pietiekami. 
Sasaistot apsaimniekošanas pasākumu programmu ar 2014. – 2020.gada Eiropas 
Savienības finansējuma plānošanas termiņu, finansējums ūdens jomā būs ne tikai 
tiem pasākumiem, kas ir  pasākumu programmā, tomēr priekšroka (kā projektu 

http://www.melioracija.lv/
http://www.zmni.lv/
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vērtēšanas kritērijs)  būs programmā paredzētajiem projektiem,  piemēram, riska 
ūdensobjektiem. Taču, iespējams, finansējums būs pietiekams, lai to piešķirtu arī 
citiem projektiem. Plānu koriģēšana tiks sākta 2013. gada beigās, kad tiks noteikti 
jauni mērķi. 

L.Vircava informē,  ka  pēdējos  gados  kvalitātes  vērtības  Daugavas  upju  baseinu 
apgabalā  nav  mainījušās  –  ekoloģiskais  stāvoklis  nav  ne  pasliktinājies,  ne 
uzlabojies.  Pašreiz  kvalitātes  vērtēšanā  ņem  vērā  ķīmiskos,  bioloģiskos  un 
hidromorfoloģiskos kritērijus. Vērtēšanas kritēriji skaitliskā izteiksmē attiecībā uz 
ekoloģisko kvalitāti vēl tiks mainīti. 

T.Jansone uzskata, ka ūdens kvalitātei teorētiski vajadzētu uzlaboties, jo ražošanas 
notekūdeņu daudzums ir samazinājies. 

K.Fedoroviča ierosina,  ka  būtu  nepieciešama  atgriezeniskā  saikne  par  jau 
ieviestajiem pasākumiem, vai pasākumi arī uzlabo kvalitāti, cik tas maksā un taml. 
B.Otersons secina, ka tam ir nepieciešami monitoringa dati. 
L.Vircava saistībā ar  ūdeņu monitoringu skaidro,  ka ir  jāredz tendence,  ko varēs 
redzēt arī, ja monitorings tiks veikts reizi 6 gados. 
I.Krēmere informē,  ka par  monitoringu pēc projekta  ieviešanas atskaitās projekta 
ieviesējs. 
T.Jansone papildina, ka atgriezeniskā saite ir nepieciešama ne tikai par komunālajiem 
notekūdeņiem, bet vispār būtu nepieciešams zināt,  ko katra pašvaldība dara ūdens 
kvalitātes  uzlabošanas  labā  (piemēram,  ja  pie  kāda  ūdensobjekta  ir  izveidota 
buferjosla,  ja kā pašvaldības saistošie noteikumi izdoti  ūdensobjekta ekspluatācijas 
noteikumi vai tml.). Uzskata, ka tieši konsultatīvai padomei būtu tā iespēja apzināt šos 
pasākumus un informēt par to VARAM.
E.Kalniņa atgādina,  ka  iepriekšējās  padomes  darbības  laikā  bija  virszemes 
ūdensobjektu apsaimniekošanas stratēģija, kas vērtējama ļoti pozitīvi. 
T.Jansone informē, ka starpvalstu sadarbības līgums ar Baltkrieviju un Krieviju par 
sadarbību Daugavas upju baseinā netiek parakstīts Krievijas dēļ. Problēmas sagādā arī 
tas,  ka,  slēdzot  līgumus ar  trešajām valstīm,  jāpiedalās  arī  Eiropas  Komisijai,  bet 
Krievija tādai nostājai nepiekrīt.
E.Kalniņa informē,  ka  piedaloties  nevalstisko  organizāciju  sanāksmē par  Baltijas 
jūru,  noskaidrojies,  ka  Krievijas  nevalstiskajām  organizācijām  ir  baseinu 
apsaimniekošanas plāni Baltijas jūras un arī Baltkrievijas reģionā. Kļuvis arī zināms, 
ka Baltkrievijas prezidents esot parakstījis dokumentu par HES kaskādes izveidošanu 
šīs valsts teritorijā uz Zapadnaja Dvinas jeb Daugavas. 
Padomes locekļi nolemj pieņemt informāciju zināšanai.

6.§

B.Otersons informē, ka, pildot padomes 21.decembra sēdē lemto, februārī ticies ar 
Latvijas  Pašvaldību  savienības  atbildīgajiem  pārstāvjiem  un  VARAM  Vides 
aizsardzības  departamenta  direktoru,  un  ierosinājis  izveidot  un  īstenot  mazo  upju 
atveseļošanas  valsts  programmu „11000”  (mazo  jeb  līdz  10  km  garo  upju  skaits 
Latvijā  ir  11500,  no  kurām  aptuveni  500  varētu  būt  veselīgā  stāvoklī),  taču  šis 
priekšlikums ne no valsts, ne pašvaldību puses nav guvis atbalstu, argumentējot to ar 
līdzekļu trūkumu pašreiz un arī nākamajā plānošanas periodā līdz 2020.gadam. Līdz 
ar to mazo upju sakārtošana varētu notikt vai nu, ja tās ir iekļautas riska ūdensobjektu 
sarakstā, vai arī talku veidā. Kontaktējoties ar projekta „Liec upē akmeni” vadītāju 
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A.Urtānu, noskaidrots, ka šovasar kādā no upēm tiks rīkota talka, un, kad kļūs zināms 
tās rīkošanas datums un vieta, visiem padomes locekļiem elektroniski tiks dota ziņa, 
lai  gribētāji  varētu  tajā  piedalīties.  Tāpat  klātesošo  pašvaldību  pārstāvji  tiek  lūgti 
informēt  A.Urtānu,  LVĢMC  vecāko  speciālisti  K.Paltiņu  vai  B.Otersonu  par 
priekšlikumiem organizēt šādas talkas savā teritorijā.
E.Kalniņa informē,  ka  minēto  šīsvasaras  talku  ir  paredzēts  organizēt  jūlijā,  kad 
dabiskais aizaugums upēs ir vislielākais. Dalībniekiem jārēķinās, ka visa diena būs 
jāpavada ūdenī. 

7.§

B.Otersons informē, ka, atbilstoši padomes locekļu elektroniskajam balsojumam par 
Konsultatīvās padomes pārstāvi Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas 
darbu  un  Rīgas  HES  ūdenskrātuves  inženieraizsardzības  būvju  ekspluatācijas 
koordinēšanas  un  līdzekļu  izlietojuma  noteikšanas  konsultatīvajā  komisijā  tika 
deleģēts R.Ozols un lūdz viņu informēt par dalību komisijā.
R.Ozols īsumā informē par sanāksmē apspriesto. Šobrīd ir aktuāli divi projekti, kas 
komisijā tika akceptēti: 1) Virs Pļaviņām avēnijā ir stāvkrasts, kur tiks veikts krasta 
nostiprināšanas projekts. Ir augsts krasts, pamatā uz māla bāzes. Tieši virs tā atrodas 
dzīvojamās  mājas  (~  10  ēkas),  kas  atrodas  par  tuvu  bīstamajai  zonai.  Tajā  vietā 
ūdenskrātuves gan īsti vairs nav, ir krāces, bet tomēr ir arī HES ietekme, jo Daugava 
nav  statiska;  2)  nedaudz  virs  Aizkraukles,  pilsētas  robežās  uzsākta  krasta 
nostiprināšana.  Notika arī  vietas apskate Prižu avēnijā. Tāmes vērtība 200 000 Ls, 
iepirkuma cena vēl nav zināma. Aizkrauklē tāmes preventīvā vērtība 80 000 Ls. Bija 
arī iesniegumi par krasta zonu Likteņdārzam. To vajadzētu atbalstīt, bet iekļaujoties 
definētajos mērķos. Atbilstoši pieejamajai naudai tiek skatīts prioritāšu saraksts.

8.§

B.Otersons informē,  ka  ņemot vērā atbildīgos  uzdevumus,  kas  pēc  likuma jāveic 
Konsultatīvajai padomei, būtu lietderīgi veikt padomes locekļu apmācību, kas dotu 
iespēju  iegūt  vajadzīgās  zināšanas  un  prasmes  Daugavas  upju  baseina  apgabala 
apsaimniekošanas plāna izstrādāšanas un īstenošanas koordinēšanai, š.g. 28.janvārī ir 
nosūtījis  vēstuli  VARAM  valsts  sekretāra  vietniecei  V.Gēmei  ar  lūgumu  izskatīt 
iespēju finansēt šādu mācību projektu, un, ja tāda iespēja rastos, uzticēt rīkot lekcijas, 
semināru un praktiskās nodarbības vadīt nozares vadošajiem speciālistiem. Pagaidām 
atbilde uz šo ierosinājumu nav saņemta.
Padomes locekļi nolemj pieņemt informāciju zināšanai.

9.§

Konsultatīvās  padomes  locekļi,  apspriežot  priekšlikumus  par  savas  nākošās  sēdes 
laiku, vietu un provizorisko darba kārtību,  vienojās to noturēt 24.novembrī Rīgā un 
tās gaitā izskatīt divas tēmas – „Peldūdeņu stāvoklis Daugavas baseinā” (atbildīgais par 
ziņojuma  sagatavošanu  R.Lucenko)  un  „Pašvaldību  teritoriālo  plānojumu  un  Daugavas 
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baseina apsaimniekošanas plāna savstarpējā sasaiste un īstenošana” (atbildīgā par ziņojuma 
sagatavošanu I.Urtāne). 

Noslēgumā  B.Otersons izsaka  pateicību  Madonas  novada  domes  priekšsēdētājam 
Andrejam Ceļapīteram un Lubānas mitrāja kompleksa Informācijas centra vadītājai 
Inai Gutānei – par iespēju noturēt šo sēdi, Edgaram Griķīša kungam – par būtisko 
ieguldījumu šīs sēdes organizēšanā, padomes locekļiem, LVĢMC speciālistēm, valsts 
iestāžu un pašvaldību pārstāvjiem – par atsaucību, saturīgo ziņojumu sagatavošanu, 
aktīvo līdzdalību šo ziņojumu apspriešanā un padomes ieteikumu izstrādē.

Sanāksmē slēgta: plkst. 16:35.

Padomes priekšsēdētājs                                                                           Bruno Otersons 

Protokolēja                                                                                               Anete Šturma 


