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Daugavas upju baseinu apgabala 
Konsultatīvās padomes sēde 

 
Protokols 

 
2011.gada 10.novembrī Rīga Nr.4 
 
Sēdē piedalās: 
 
Daugavas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes locekļi: 
 
1. Nevalstisko organizāciju pārstāvji: 

1.1. Bruno Otersons (padomes priekšsēdētājs) – biedrība „Daugavas savienība” 
1.2. Elita Kalniņa – Vides aizsardzības klubs 
1.3. Andris Felss – Biedrība „Zemnieku saeima” 
1.4. Kristīna Veidemane pārstāv Dainu Indriksoni – Baltijas Vides Forums 
 

2. Ministriju pārstāvji: 
2.1. Edgars Griķītis – valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, 

Zemkopības ministrijas pārstāvis 
2.2. Inta Hahele – Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktore, 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve 
2.3. Ilze Krēmere – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Projektu 

uzraudzības departamenta Ūdenssaimniecības būvju eksperte 
2.4.Ruslans Lucenko – Veselības inspekcijas kontroles pārvaldes Higiēnas novērtēšanas 

un monitoringa nodaļas higiēnas ārsts, Veselības ministrijas pārstāvis 
2.5.Roberts Meijers – Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta pārvaldes 

vecākais referents 
 

3. Plānošanas reģionu pārstāvji: 
3.1. Roberts Ozols (padomes priekšsēdētaja vietnieks) – Rīgas plānošanas reģiona 

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

novada domes priekšsēdētājs 
 

Citi dalībnieki:  
1. Normunds Kadiķis – Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļas speciālists, Vides 

veselības analītiķis 
2. Linda Fībiga – VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) 

Ūdens daļas vadītāja 
3. Kristīna Fedoroviča – LVĢMC Ūdens daļas vecākā speciāliste 
4. Ligita Vircava – LVĢMC Ūdens daļas vecākā speciāliste 
5. Anete Šturma – LVĢMC Ūdens daļas vecākā speciāliste 

 
Sēdē nepiedalās šādi padomes locekļi: Kārlis Maulics – Vides attīstības biedrība, Orvils 
Heniņš – Mazās hidroenerģētikas asociācija, Ingūna Urtāne – VARAM, Pauls Lielmanis – 
Rīgas plānošanas reģions, Janīna Jalinska – Latgales plānošanas reģions, Andris Badūns – 
Latgales plānošanas reģions, Ilona Kāgane – Zemgales plānošanas reģions/ Aizkraukles 
novada attīstības plānotāja.  
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Sēdi vada: Bruno Otersons – Daugavas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes 
                   priekšsēdētājs 
 
Protokolē: Anete Šturma – Ūdens daļas vecākais speciālists 
 
Sēdes sākums plkst. 14:10 
 
Sēdes darba kārtība:  
 

1. Peldūdeņu stāvoklis Daugavas upju baseinu apgabalā; 
2. Informācija par Konsultatīvās padomes š.g. 12.maija sēdē pieņemto ieteikumu izpildes 

gaitu; 
3. Aktualitātes un ierosinājumi. 

 
1.§ 

 
N.Kadiķa ziņojums (1.pielikums uz 5 lp.) 
Pēc ziņojuma K.Veidemane uzdod jautājumu, vai pēdējos gados Daugavas upju baseinu 
apgabalā nav bijušas problēmas ar zilaļģēm. 
N.Kadiķis atbild, ka šogad un pagājušajā gadā šādas problēmas nav bijušas. Pirms tam virknē 
Latgales ezeru šāda problēma ir bijusi, piemēram, Balvu ezerā.  
I.Hahele informē, ka problēmas ar zilaļģēm ir bijušas aptuveni pirms 10 dienām Daugavā pie 
„Mola” Krasta ielas masīvā. Analīzes veiktas akreditētā LVĢMC Laboratorijā, kas 
apstiprināja, ka tās ir zilaļģes.  
E.Kalniņa papildina, ka arī pie Salaspils Bioloģijas institūta esot bijušas līdzīgas problēmas.  
I.Hahele labo, ka tur esot bijusi cita rakstura problēma. Pirms 2 nedēļām tur esot bijusi 
Salaspils siltumtīklu avārija, par ko netika ziņots – noplūda zilganzaļi krāsots siltumu nesošais 
ūdens.  
B.Otersons jautā par samazināto peldvietu skaitu konsolidācijas dēļ (agrāk vairāk kā 200, 
tagad palikušas 46), kā rezultātā Daugavas upju baseinu apgabals tagad ir ar mazu 
monitoringa staciju skaitu, kaut gan, piemēram, Ikšķilē un Lielvārdē diezgan liels skaits 
iedzīvotāju intensīvi lieto peldvietas, nemaz nerunājot par citām upēm un ezeriem. Kā tiek 
rosināta jaunu peldvietu izveide?  
N.Kadiķis atbild, ka ir daudz pašvaldību, kas peldvietu ūdens monitoringu veic par saviem 
līdzekļiem, piemēram, Ogrē. Pašvaldības tiek rosinātas konkrētas peldvietas iekļaut  par valsts 
budžeta līdzekļiem monitorējamo peldvietu sarakstā.  
B.Otersons vaicā par samazināto peldvietu skaitu saistībā ar pieejamajiem līdzekļiem. Kādas 
ir cerības atkal palielināt oficiālo peldvietu skaitu? 
N.Kadiķis atbild, ka agrākais peldvietu ūdeņu monitoringa staciju skaits bija pārāk liels, tas 
tika izveidots pilotprojekta rezultātā. Optimāls monitoringa staciju skaits būtu ap 100 vai 
nedaudz vairāk. N.Kadiķis atgādina, ka peldvietu apsaimniekošana ir uz pašvaldību rēķina, 
bet monitoringu nodrošina valsts.  
B.Otersons jautā par upju baseinu apsaimniekošanas plānu sasaisti ar peldvietu ūdens 
kvalitāti.  
N.Kadiķis atbild, ka esošajos plānos peldvietu ūdens kvalitātes novērtējums veikts pēc 
vecajiem kritērijiem. Ja peldvietu ūdens kvalitāte ir neapmierinoša, pašvaldības veic 
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konkrētus pasākumus. Pēc peldvietu ūdens aprakstu pabeigšanas atjaunoto informāciju 
iekļaus upju baseinu apsaimniekošanas plānos.  
E.Kalniņa jautā par iespējamo darbību, ja daudzas pašvaldības šoziem iesniegtu pieteikumus 
par peldvietu izveidi. 
N.Kadiķis atbild, ka tad Veselības ministrija būtu atbildīga par vērtēšanu un finansējumu 
nodrošinājumu šo peldvietu monitoringam. 
E.Kalniņa secina, ka pašvaldību pienākums nav nodrošināt iedzīvotājiem peldēšanās 
iespējas. 
N.Kadiķis papildina, ka tiešā veidā nav, taču Pašvaldību likumā ir punkts, kas nosaka, ka 
pašvaldībām ir jāveicina iedzīvotāju veselīgs dzīvesveids.  
E.Kalniņa stāsta par piemēru no Lielupes upju baseinu apgabala, ka tur Līdumu karjera 
apsaimniekošanai pašvaldība ir noslēgusi nomas līgumu ar apsaimniekotāju. Šajā ezerā zivis 
netiek ķertas. No apmeklētājiem tiek ņemta maksa viena lata apmērā, taču, painteresējoties 
par ūdens kvalitāti, šāda informācija netiek sniegta. 
N.Kadiķis piekrīt, ka par ievāktajiem līdzekļiem pašvaldībai vajadzētu nodrošināt šo 
peldvietu monitoringu.  
L.Fībiga informē par saistību starp peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu un upju baseinu 
apsaimniekošanu. Drīzumā būs jāveic informācijas atjaunošana upju baseinu 
apsaimniekošanas plānos. Darbs jāsāk nākamgad un jāpabeidz 2013. gadā, atjaunojot visu 
informāciju par piesārņojuma slodzēm, par ekonomiskajiem jautājumiem, par ūdens kvalitāti 
u.c., t.sk. arī par peldvietu ūdeņu kvalitāti.  
N.Kadiķis papildina, ka peldvietu ūdens aprakstu pirmā versija Veselības Inspekcijas mājas 
lapā jau ir pieejama. Apraksti jebkurā brīdi var tikt atjaunoti. Tie būs gatavi līdz gada beigām. 
N.Kadiķis aicina jebkuru institūciju sniegt papildus informāciju aprakstu izstrādei.  
L.Vircava jautā, vai aprakstos ir atspoguļota informācija par nepietiekami attīrītu notekūdeņu 
ieplūšanu peldvietās.  
N.Kadiķis atbild, ka tādi gadījumi ir bijuši. Piemēram, Salaspilī pie vainas ir bijušas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. N.Kadiķis precizē, ka peldvietu ūdens kvalitātes neatbilstību 
var radīt atpūtnieku antihigiēniska uzvedība, kā arī problēmas ar notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām – elektrības padeves pārtraukumi u.tml. Jāskatās, cik lielos apjomos kādas vielas tiek 
novadītas ūdenstilpē.  
I.Hahele papildina, ka jebkurai piesārņojošai darbībai ir nepieciešama Valsts vides dienesta 
atļauja. Valsts vides dienesta un Veselības inspekcijas sadarbība ir pastāvīga, jo atļaujas 
izsniegšanai nepieciešami Veselības inspekcijas nosacījumi. Valsts vides dienestam ir 
atzinums par Veselības inspekcijas nosacījumiem. 
E.Griķītis jautā par to, ka, piemēram, Valmiera, Rēzekne ir bez oficiālajām peldvietām un vai 
pašvaldībām nebūtu tās jāorganizē. 
R.Ozols papildina, ka tieši nav pateikts, ka pašvaldībām tas ir jāorganizē. Pastāv iespējamība, 
ka, nosakot pārāk augstus standartus peldvietām, tiks iegūts maz standartizēto peldvietu un 
daudz nelegālo peldvietu. Pavērtējot atšķirības Peldūdeņu direktīvā un Latvijas likumdošanā, 
var secināt, ka Eiropas Savienība prasa peldvietai minimālas prasības un pasaka, ka citur 
peldēties nedrīkst. Mūsu standarti nosaka, ka peldvietās jānosaka sanitārhigiēniskā atbilstību 
un vēl citas lietas, katra no kurām prasa finanšu resursus. Nevajag domāt, ka pašvaldības to 
negrib darīt. Pašvaldības daudz ko grib darīt, taču tām ir ierobežoti finanšu resursi. Tāpēc 
prasības peldvietai ir rūpīgi jāsabalansē ar iespējām un rūpīgi jāpārdomā pirms papildus 
prasību uzlikšanas.  
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N.Kadiķis aicina aktīvāk piedalīties, kad tiek veiktas izmaiņas peldvietu noteikumos. 
Pašvaldību savienība ir piedalījusies, bet laikam nav noprotestējusi pret higiēnas vai drošības 
normām. 
B.Otersons min, ka Pašvaldību savienība ir protestējusi, bet bez panākumiem.  
R.Ozols papildina, ka Pašvaldību savienība var izteikt protestu, bet nevar uzlikt veto.  
I.Hahele papildina, ka pašvaldībām ir ienākumi arī no dabas resursu nodokļa. Ja skatās, kā 
iegūtie līdzekļi tiek izmantoti, tad vairumā pašvaldību – mērķi ir diskutējami. 
B.Otersons saistībā ar nākamgad pārskatāmajiem upju baseinu apsaimniekošanas plāniem 
rosina koriģētajā plānā atspoguļot visas peldvietas, jo 46 peldvietas neatbilst faktiskajai 
situācijai. Informācija plānā jātuvina faktiskajam stāvoklim.  
K.Veidemane min, ka teritorijas plānojumos tiek atspoguļotas „atpūtas vietas pie ūdeņiem”, 
ja grib iegūt reālās situācijas atainojumu, var to lietot.  
B.Otersons šaubās, vai šāda terminoloģija būtu pareiza.  
L.Fībiga saka, ka ar peldvietām saprot ar MK noteikumiem definētās valsts pārraugāmās 
peldvietas.  
R.Ozols papildina, ka Ministru Kabineta noteikumos prasību ir daudz. Nevar pārmest 
pašvaldībām, ka tās nevēlas izveidot peldvietas. Jautājums ir par to, vai pašvaldībām ir 
iespējas izveidot peldvietas, ieviešot daudzās prasības. Budžeta sadalē šī funkcija ir mazāk 
svarīga. Tradicionāli ar peldvietu uzskatām zilā karoga peldvietu, kur budžetā ir sadaļas ar 
pastāvīgiem izdevumiem. Katra pašvaldība investētu, lai uzlabotu neatbilstošu peldvietu. 
R.Ozols uzskata, ka pareizā būtu Eiropas pieeja, ka katrai pašvaldībai jānodrošina, ka nedrīkst 
būt tādas peldvietas, kurās nedrīkst peldēties. Katra pašvaldība, kurai būs šāda nauda, labprāt 
to investētu, lai uzlabotu minimālo līmeni. Ar nelegālām peldvietām mānām paši sevi. 
B.Otersons vaicā Veselības inspekcijas pārstāvjiem, vai nevajadzētu mūsu normatīvajos 
aktos atgriezties pie Peldūdeņu direktīvā lietotā peldvietas formulējuma?  
R.Lucenko atbild, ka, paskatoties uz noteikumu evolūciju, tagad tie prasa tikai pašas 
primitīvākās prasības (tualete, atkritumu konteineri). Nav saprotams, kādi pasākumi 
pašvaldībām nebūtu izpildāmi.  
B.Otersons precizē, vai nebūtu jāaizvieto mūsu noteikumu „peldvietu” definīcija ar direktīvā 
noteikto? 
N.Kadiķis atbild, ka tad radīsies neskaidrības ar to, kas ir liels cilvēku skaits. Eiropas 
Komisija ir izvairījusies formulēt kritērijus lielam peldētāju skaitam. Tas katram novadam, 
reģionam var būt savs. Kur lielāks iedzīvotāju blīvums, tur kritērijs būs lielāks, mazākā 
apdzīvotā vietā – mazāks. Dārgākais pasākums ir glābšanas dienests, bet tā nepieciešamība ir 
vēlējuma formā (nav obligāti). Apvienojot MK noteikumus, prasības nav iecerēts mīkstināt 
(tāda ir Veselības ministrijas politika).  
E.Kalniņa rosina uz nākamo Daugavas upju baseinu konsultatīvo sanāksmi izlasīt jaunos MK 
noteikumus par peldvietām.  
R.Lucenko papildina, ka pašreizējās 46 peldvietas ir iekļautas pašvaldību teritorijas 
plānojumos kā perspektīvās peldvietas.  
B.Otersons secina, ka Veselības Ministrija nepiekrīt mīkstināt prasības. Kā ar VARAM? 
I.Hahele saka, ka mīkstināšanai ir otrs risks – veicināt piesārņojumu un pasliktināt Daugavas 
vai citas upes stāvokli.  
A.Felss papildina, ka katrs saprot, ka pie peldvietām ir vajadzīgas tualetes, atkritumu tvertnes. 
Tūlīt, kā tiek nodefinēts peldvietas statuss, ir vajadzīgi atbildīgie. Tas rada sarežģījumus, ja 
peldvietā ir noslīkušie. Tādēļ pāriet vēlēšanās organizēt oficiālas peldvietas.  
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B.Otersons papildina, ka pašvaldības rūpējas par saviem iedzīvotājiem, piemēram, labi 
iekārtotas peldvietas ir Ludzā, Ikšķilē. B.Otersons jautā par iesaistīto pušu vēlēšanos 
sadarboties ar LVĢMC izskatāmajā jautājumā.  
L.Fībiga atgādina, ka upju baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādē obligāti ir jāizmanto 
oficiālā informācija. Pārējais lietojams kā papildus informācijas avots. Jautājums, cik daudzas 
pašvaldības atbildēs un kurām ir informācija par peldvietām vai atpūtas vietām, bet tas 
jāskatās pēc atsūtītajiem materiāliem.  
B.Otersons informē, ka vakar ir piedalījies pašvaldību izpilddirektoru sanāksmē. Šobrīd visā 
Latvijā teritorijas plānojumi ir izstrādāti. B.Otersons rosina izsūtīt pašvaldībām anketas vai 
izskatīt teritorijas plānojumus ar mērķi noskaidrot faktiskās peldvietas.  
R.Ozols papildina, ka pašvaldībām jāprasa informācija par vietām, kur daudz cilvēku peldas, 
noskaidrojot atpūtas vietas pie ūdens.  
I.Hahele rosina arī citām upju baseinu konsultatīvajām padomēm ievērot šo vienoto pieeju.  
T.Salenieks jautā par privātpersonu peldvietām, jo tās nav iekļautas teritorijas plānojumos.  
Noris diskusijas par to, ka Daugavas upju baseinu apgabalā ir daudz mazo peldvietu, kuras 
peldēšanai, iespējams, izmanto pat vairāk kā oficiālās peldvietas. Tāpat visu informāciju 
nevarēs iegūt. 
R.Ozols papildina, ka, ja Ķegumā būtu 5 peldvietas, uzlikt atkritumu urnas un iekārtot 
tualetes nebūtu sarežģīti, taču problēmas sagādātu to atrašanās nomaļās vietās (demolēšana, 
izzagšana) un kontroles nepieciešamība.  
R.Lucenko atgādina, ka, ja grib veikt peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu par valsts 
naudu, ir jāierīko oficiālās peldvietas.  
R.Ozols secina, ka tas ir labi, ja apzinām biežāk lietotās peldvietas, tad jānovērtē to skaits un 
nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai par tām visām veiktu un izplatītu monitoringa rezultātus. 
Tad var izvērtēt kritērijus par cilvēku skaitu, pēc kura būtu vēlams atzīt par oficiālajām 
peldvietām, pārējās – kādā citādā kategorijā. Izejas dati varētu būt pamats, lai par to runātu.  
Nolēma: Pieņemt informāciju zināšanai un ieteikt LVĢMC, atjaunojot upju baseinu apgabalu 
apsaimniekošanas plānus, iekļaut tajos informāciju ne tikai par oficiālajām peldvietām, bet 
gan par visām faktiskajām peldvietām jeb atpūtas vietām pie ūdeņiem. 

 
2.§ 

 
1) L.Fībigas ziņojums (2. pielikums uz 2 lp.). 
Nolēma: pieņemt informāciju zināšanai.  
2) A.Šturmas ziņojums (3. pielikums uz 4 lp.). 
I.Krēmere skaidro par Direktīvas prasībām dzeramā ūdens atbilstībai Rīgai. No Baltezera 
piegādājama dzeramā ūdens kvalitātei jābūt atbilstošai jau kopš 2008. gada beigām, bet tas 
netiek nodrošināts.  
L.Vircava jautā, vai šajā gadījumā nav jābūt pārejas periodam līdz 2015. gadam. 
Izskan atbilde, ka Rīgā atbilstība bija jāsasniedz jau 2008. gadā, jo tā ir lielā aglomerācija.  
B.Otersons jautā, cik ilgi jau pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings netiek veikts un vai tas 
būtu nepieciešams. 
A.Šturma atbild, ka pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings tika pārtraukts 2009. gada jūlijā 
un ka tā veikšana, protams, ir nepieciešama.  
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K.Fedoroviča apstiprina, ka LVĢMC ūdeņu monitoringa veikšanu katru gadu iekļauj darba 
plānā, ko iesniedz VARAM, pieprasot nepieciešamo finansējumu. Ņemot vērā konsolidāciju, 
daudzas lietas tiek izsvītrotas. LVĢMC izpilda VARAM apstiprinātos darbus.  
K.Veidemane precizē par Veselības inspekcijas veikto dzeramā ūdens monitoringu. Tiek 
precizēts, ka Veselības Inspekcija ņem dzeramā ūdens analīzes no krāna, nevis no ūdens 
ņemšanas vietām.  
L.Vircava papildina, ka SIA „Rīgas ūdens” ūdeni pārbauda arī pirms ūdens ņemšanas vietas, 
bet ūdensobjekta uzraudzība tiek ieplānota valsts ūdeņu monitoringa programmā. Abas 
stacijas - Daugavas ūdenskrātuve un Baltezers (dzeramā ūdens ieguvei izmantoto virszemes 
ūdeņu monitoringa ūdensobjekti) – tiek monitorētas Latvijas Hidroekoloģijas institūta līguma 
ar LVĢMC „Virszemes ūdeņu monitoringa staciju apsekošana saskaņā ar Nacionālo 
monitoringa programmu” ietvaros.  
E.Kalniņa papildina, ka pirms dažām dienām bijusi uz diskusiju par to, ko darīt ar tām 
privātmājām, kas savus notekūdeņus novada Baltezerā.  
L.Vircava secina, ka ir jāzina, kurā pašvaldībā Baltezers atrodas. 
Izskan atbilde, ka tas atrodas Garkalnes un Ādažu pašvaldībā.  
L.Vircava papildina, ka ir neizpratnē, kāpēc dzeramā ūdens ņemšanas vietai ir tik liels 
piesārņojuma līmenis. 
I.Krēmere informē, ka Baltezera aglomerācija ir iekļauta aglomerāciju sarakstā CE virs 2000. 
Tas nozīmē, ka būs pieejami Kohēzijas fonda līdzekļi ūdenssaimniecības sakārtošanai. 
Projekts ir sagatavots, un tuvākajās dienās plānota uzaicinājuma nosūtīšana projekta 
iesniegšanai. Projekta realizācija paredzēta nākamajā gadā. Projektā tiek paredzēts, ka apkārt 
Lielajam un Mazajam Baltezeram tiks izveidota centralizēta notekūdeņu savākšanas sistēma 
ar visu notekūdeņu novadīšanu uz Rīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, par ko ir vienošanās 
ar SIA „Rīgas ūdens”. 
B.Otersons lūdz precizēt vai tiek runāts par saimnieciskajiem, vai lietus notekūdeņiem.  
I.Krēmere atbild, ka šajā projektā tiek veidota sadzīves notekūdeņu centralizētā savākšanas 
sistēma. Lietus notekūdeņu novadīšana sadzīves kanalizācijā nav vēlama. Tam būtu jāplāno 
cita sistēma, bet tas neskar aktivitātes nosacījumus no Eiropas Savienības fondiem, jo 
lietusūdeņu kanalizācijas sistēmas izbūve netiek atbalstīta.  
B.Otersons iesaka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atjaunot finansējumu 
pazemes ūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanai. 
L.Vircava papildina, ka pazemes ūdeņu režīms ir stabils. Vajadzētu veikt pazemes ūdeņu 
monitoringu vismaz augstākajos gruntsūdeņos vai tajos horizontos, kuri varētu būt 
visjutīgākie pret potenciāli iespējamo piesārņojumu. Varētu izvirzīt kā priekšlikumu pazemes 
ūdeņu kvalitātes monitoringu veikt 2012. gadā. 
R.Ozols papildina, ka, pieprasot plašu monitoringa veikšanu, nonāks pie tā paša – pietrūks 
līdzekļu.  
B.Otersons aicina noteikt minimālo summu, kas nepieciešama monitoringa veikšanai. 
Nolēma: pieņemt informāciju zināšanai un ieteikt LVĢMC informēt VARAM par Daugavas 
upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes ieteikumu atjaunot pazemes ūdeņu kvalitātes 
monitoringu. 
3) K.Fedorovičas ziņojums (4.pielikums uz 2 lp.). 
I.Krēmere iebilst pret informāciju par šajā plānošanas periodā dažādās aktivitātēs 
neizmantoto ES fondu finansējumu – plānošanas periods vēl nav beidzies un nav neizlietotu 
ES fondu līdzekļu. 
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K.Fedoroviča paskaidro, ka šādu informāciju ir sniegusi VARAM pārstāve – Tatjana Jansone 
un ka runa iet pilnībā par visām ES fondu aktivitātēm. 
I.Krēmere piekrīt, ka informācija par neizlietotajiem ES fondu līdzekļiem nav attiecībā uz 
investīciju projektiem, bet runa ir visdrīzāk par iespēju piesaistīt Eiropas fondu tehnisko 
palīdzību, „soft” – izpētes projektiem.  
Nolēma: pieņemt informāciju zināšanai. 
4) B.Otersons lūdz E.Griķīti informēt par to, vai Zemkopības ministrija ir ņēmusi vērā 
Konsultatīvās padomes ieteikumus paredzēt līdzekļus meliorācijai un latvāņu likvidēšanai pie 
Lubānas ezera. 
E.Griķītis stāsta par to, ka budžets valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 
ekspluatācijai un uzturēšanai ir konsolidēts, runājam vienu, bet daba dara savu – palielina 
plūdu riskus – saskaņā ar LVĢMC datiem 2010. gadā ir bijis paaugstināts nokrišņu 
daudzums, arī upju notece. Ir daudz sūdzību – no Pierīgas un no visas valsts par to, ka šobrīd 
meliorācijas sistēmas nedarbojas, lai arī šis rudens ir ļoti sauss un meliorācijas sistēmām 
vajadzētu ūdeņus aizvadīt. Latvāņu apkarošanai papildus finansējums nav piešķirts. Ir noteikts 
sods par latvāņu audzēšanu. Struktūrfondos bija programma latvāņu apkarošanai, bet tā bija 
neveiksmīga, jo atbalsts latvāņu apkarošanai bija ļoti mazs, tikai 3 gadi, bet latvāņu sēklas 
dīdzību saglabā 10 gadus. Programmā pieteicās 2 pretendenti (Talsos, Valmierā), taču atteicās 
no darbu veikšanas. Tādejādi latvāņu apkarošanā darbi notiek tikai uz pašiniciatīvu. Ir 
nopļautas dambju virsas pie Lubāna ezera, bet tas neierobežo latvāņu tālāku izplatību. 
Nolēma: pieņemt informāciju zināšanai.  
5) B.Otersons informē, ka ir lūgts VARAM piešķirt līdzekļus padomes locekļu profesionālā 
līmeņa paaugstināšanai, taču atbilde nav saņemta, no kā acīmredzot jāsecina, ka naudas 
šādiem mērķiem nebūs.  
Nolēma: pieņemt informāciju zināšanai.  
6) E.Kalniņa sniedz informāciju par mazo upju posmu sakārtošanas talku norisi. Daugavas 
upju baseinu apgabalā talkas šogad nav notikušas – tā ir Daugavas baseina specifika. Ir 
bijušas pārrunas ar pašvaldībām, piemēram, Daugavpilī par upju sakārtošanu arī šeit. Ventas 
rumbā ir ticis apvienots projekts LIVE VENTA ar talku (talka – lai izdarītu tehnikai 
nepaveicamo darbu). Šis projekts Kuldīgā turpināsies arī nākamajā gadā. Talkas notikušas 
Gaujas upju baseinu apgabalā Biosfēras rezervāta teritorijā, arī Lielupes upju baseinu 
apgabalā. 
Papildus E.Kalniņa informē, ka turpinās arī Daugavas kanāla racēju aktivitātes – biedrība 
„Jaunais Zīda ceļš” pieteikusies vizītē pie jaunā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministra. Pirms 3 nedēļām bija Daugavpils novada un Krāslavas novada pašvaldību tikšanās, 
kur vienojās par to, kā Daugavas lokus un Daugavas augšteci pieteikt kā UNESCO teritoriju, 
kam mēģinās rast finansējumu. Pieteikums ir iesniegts, visi izpētes darbi ir veikti (jo bijusi 
ideja par nacionālo parku). Jāapkopo informācija UNESCO vajadzībām un jāpiesaka 2 gadu 
laikā. Šajā sanāksmē tika stāstīts par to, kā talkās varētu iesaistīt sabiedrību. Bija seminārs 
skolotājiem. Talkas varētu būt Daugavas augštecē. Vidzemes plānošanas reģions būtu ar 
mieru atbalstīt upju sakopšanu. 
E.Kalniņa ierosina uz nākamo konsultatīvās padomes sēdi uzaicināt projekta „Rīga pret 
plūdiem” pārstāvjus, lai iepazītos ar plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai. 
Nolēma: pieņemt informāciju zināšanai.  
7) I.Krēmere sniedz papildus informāciju par 31.05.2011. pieņemtajiem MK noteikumiem 
Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”. Biedrība „Latvijas ezeri” ir iebilduši pret riska 
ūdensobjektu sarakstu, grib precizēt šos ūdensobjektus un dot priekšlikumus šo sarakstu 
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papildināšanai. Tāpēc VARAM noslēgusi līgumu ar biedrību „Latvijas ezeri” par šī darba 
veikšanu. Tā kā nav pieejama metodoloģija kā Valsts Vides dienests varētu piemērot 
augstākas riska ūdensobjektu prasības, jo nav izstrādāti kritēriji, VARAM noslēgusi līgumu ar 
firmu SIA „Aqua-Brambis”, kura izstrādā priekšlikumus metodoloģijai par to, kā šīs prasības 
būtu piemērojamas, kādos līmeņos un cik tas maksātu – lai MK noteikumi par riska 
ūdensobjektiem būtu reāli īstenojami. 
Nolēma: pieņemt informāciju zināšanai.  
 

3.§ 
 
1) I.Krēmere atgādina, ka Valsts sekretāru sanāksmē tiek izskatīts MK noteikumu „Upju 
baseinu apgabala konsultatīvās padomes nolikums” grozījumu projekts, kurā, starp citu, ir 
paredzēts, ka turpmāk konsultatīvās padomes sastāvs tiks apstiprinātas uz 6 nevis 3 gadiem, 
kas atbilst upju baseinu apsaimniekošanas plānošanas periodiem. I.Krēmere ierosina, ka 
nākamajā sēdē tos vajadzētu izskatīt. 
B.Otersons papildina, ka 2010. gada 3.jūnijā konsultatīvās padomes sēdē ierosinātie 
grozījumi tika apspriesti. B.Otersons apņemas iepazīties ar topošajiem noteikumu 
grozījumiem un ierosina, ka, ja būs nepieciešams, veikt padomes locekļu elektronisku aptauju 
par tiem, jo nākamā padomes sēdē tiek plānota tikai 2012.gada pirmajā pusgadā, kas var būt 
par vēlu ierosinājumu iesniegšanai. 
Nolēma: piekrist B.Otersona ierosinājumam. 
2) Konsultatīvās padomes locekļi apspriež jautājumu par padomes darba reglamenta 
precizēšanu. 
Nolēma, ka: 

- ja kāds no Konsultatīvās padomes locekļiem nevar ierasties uz sēdi, tad pilnvarā, ko 
iesniedz padomes locekļa pārstāvis, jābūt šādai obligātai informācijai: sēdes datums, 
pārstāvētā padomes locekļa vārds un uzvārds, pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un 
amats. Ņemot vērā, ka padomes sēdes ir atklātas, tiks uzskatīts, ka pilnvarotā persona 
ir ar balsstiesībām. Līdz ar to ir jāprecizē padomes sēžu reglaments, atzīmējot, ka 
pilnvarotā persona piedalās sēdē ar balss tiesībām; 

- konsultatīvās padomes sēdes protokols noformējams un izsūtāms šādā kārtībā: 
protokola 1.redakcija tiek saskaņota ar sēdes dalībniekiem elektroniski 5 darba dienu 
laikā (ja netiek saņemti komentāri, tiek uzskatīts, ka precizējumu nav), bet protokols 
galīgajā redakcijā tiek izsūtīts katram padomes loceklim 10 darba dienu laikā 
elektroniski un pa pastu; 

- ir jāsvītro esošais 4.10.punkts no padomes sēžu reglamenta, jo tas ir pretrunā ar 
2003.gada 9.decembra MK noteikumiem Nr.681 „Upju baseinu apgabala 
konsultatīvās padomes nolikums”; 

- ieteikt LVĢMC ierosināt veikt grozījumus 2003.gada 9.decembra MK noteikumu 
Nr.681 „Upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes nolikums” 15.punktā tā, lai 
sēžu protokoli būtu jāizsūta 10 darbadienu laikā elektroniski vai pa pastu. 

3) Konsultatīvās padomes locekļi pēc diskusijas vienojas, ka nākamā sēde būtu jānotur 
2012.gada 1.pusgadā, iespējams februārī, un tās darba kārtībā provizoriski būtu iekļaujamas 
šādas tēmas:  

- Pašvaldību teritoriālo plānojumu un Daugavas baseina apsaimniekošanas plāna 
savstarpējā sasaiste un īstenošana (atbildīgā par ziņojuma sagatavošanu I.Urtāne),  
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- Enerģētikas attīstības stratēģijas dokumentu un Daugavas baseina apsaimniekošanas 
plāna savstarpējā sasaiste un paredzēto enerģētikas attīstības pasākumu ietekme uz 
Daugavas baseina ūdensobjektu kvalitāti (atbildīgais par ziņojuma sagatavošanu 
R.Meijers), 

- Pretplūdu pasākumu plānošana Daugavas upju baseina apgabalā (atbildīgais par 
informācijas sagatavošanu par to, kā plūdu riska pārvaldība ir atspoguļota Plūdu riska 
novērtēšanas un pārvaldības nacionālajā programmā 2008.–2015.gadam, Valsts civilās 
aizsardzības plāna sadaļā par plūdiem un Daugavas upju baseina apgabala 
apsaimniekošanas plānā A.Felss, bet ar ziņojumiem vēlams lūgt uzstāties Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Rīgas pilsētas domes pārstāvjus).  

 
 
Sanāksmē slēgta: plkst. 16:55. 
 
 
 
 
Padomes priekšsēdētājs _______________________ / Bruno Otersons / 
 
 
Protokolēja _______________________ / Anete Šturma / 
 


