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4.pielikums 
Daugavas upju baseinu apgabala Konsultatīvās padomes sēdes 

2011.gada 10.novembra Protokolam Nr.4 
 

K.Fedorovičas ziņojums par Daugavas KP 2011.gada 12.maija sēdē pieņemto 
lēmumu izpildes gaitu un citam aktualitātēm 

 
1. 2011.gada 31.maijā ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr.418 „Noteikumi Par riska 
ūdensobjektiem”. 
 
2. VARAM pārstāves T.Jansones sniegtā informācija par reģionālajiem semināriem 
pašvaldībām par ūdensobjektu, tajā skaitā riska ūdensobjektu, apsaimniekošanas plānošanu un 
Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā noteiktiem pasākumiem riska 
ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanai: 
„Šajā etapā Vides aizsardzības departaments sagatavoja priekšlikumus Vadlīniju vides 
aizsardzības jomā iekļaušanai Valsts attīstības plānošanas departamenta izstrādātajās Nozaru 
politiku vadlīnijās, kuras jāņem vērā izstrādājot pašvaldību attīstības programmas.  Ūdens 
resursu apsaimniekošanas jomā pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē būs 
jāvadās no Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumu Nr.418 "Noteikumi par riska 
ūdensobjektiem" prasībām, kā arī ņemot vērā Ūdens apsaimniekošanas likumu un Jūras vides 
aizsardzības un pārvaldības likumu (ciktāl tā normas attiecināmas uz konkrēto pašvaldību). 
Vadlīnijās ir noteikts, ka teritorijas attīstības plānošanā ir jāņem vērā Ministru kabineta 
2011.gada 31.maija noteikumos Nr.418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem" noteiktos riska 
ūdensobjektus, kuros saskaņā ar apsaimniekošanas plāniem pastāv risks nesasniegt labu 
stāvokli, ja slodze uz šo ūdensobjektu nemazināsies vai ja jauna papildu slodze izraisīs 
ūdensobjekta stāvokļa pasliktināšanos tā pašlaik neapmierinošās kvalitātes vai dabīgā 
stāvokļa dēļ. Vērtējot dažādus projektus atkritumu, ūdenssaimniecības, piesārņoto vietu 
sanācijas un citās vides jomās, priekšrocības ir jāparedz tādiem projektiem, kas uzlabo riska 
ūdensobjektu stāvokli. Ir norādīts, ka vietējo pašvaldību attīstības programmu izstrādei 
nepieciešamā informācija par virszemes un pazemes ūdens resursiem, to stāvokli, katram 
ūdensobjektam izvirzītiem vides kvalitātes mērķiem un nepieciešamiem pasākumiem šo 
mērķu sasniegšanai, iegūstama Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra 
izstrādātajos Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas 
plānos, kas pieejami http://www.meteo.lv/public/29935.html  
Bez tam  vadlīnijās kā nozares prioritāte, atbalsta virziens 2014.-2020.gadam, t.sk. Eiropas 
līmeņa iniciatīvas / aktualitātes ūdens resursu aizsardzības jautājumos Kohēzijas politikas 
ietvaros ir noteikta - prioritāte riska virszemes ūdensobjektu kvalitātes uzlabošana un 
pasākumu ūdenssaimniecības jomā īstenošana, nodrošinot ūdenssaimniecības pakalpojumu 
pieejamību (komunālo notekūdeņu savākšana un attīrīšana, kā arī kvalitatīvā dzerama ūdens 
apgāde). 
Nozaru politiku vadlīnijas ir nosūtītas izvērtēšanai pašvaldībām, kuru pārstāvji ir aicināti 
sagatavot komentārus un jautājumus par visām nozaru politiku vadlīnijās iekļautajām tēmām. 
 
Sagatavoto nozaru politiku vadlīniju projektu ir plānots pārrunāt arī VARAM organizēto 
reģionālo forumu „Tavā varā” ietvaros, kas no š.g. 25.oktobra līdz 24.novembrim norisināsies 
visos Latvijas reģionos.  
 
Pašlaik VARAM meklē iespējas šajā plānošanas periodā dažādās aktivitātēs neizmantotā ES 
fondu finansējuma novirzīšanai dažādu apsaimniekošanas plānos noteikto uzdevumu izpildei, 
kā arī iespējas piesaistīt papildu finansējumu no dažādu Eiropas Savienības fondu līdzekļiem 
gan šajā, gan nākošajā ES finanšu plānošanas periodā. Tomēr precīzs piesaistāmo līdzekļu 
apjoms būs nosakāms pēc pašlaik norisošo vides aizsardzības projektu pabeigšanas, 
piemēram, uzsākto un līdz 2015. gadam plānoto ūdenssaimniecības infrastruktūras un 
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atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras projektu pabeigšanas. Aktīvi notiek sarunas ar 
Zemkopības ministriju un arī ar citu nozaru atbildīgajām institūcijām izvērtēt iespējas riska 
ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanu saistīt ar to pārraudzītajiem atbalsta mehānismiem un 
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.” 
 
3. VARAM pārstāves T.Jansones sniegtā informācija par Zemes pārvaldības likuma projektu, 
kurā ierosināts publiskos ūdeņus nodot tiesiskā turējumā pašvaldībām: 
„Šī gada 4.augustā Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) ir izsludināts VARAM izstrādātais 
likumprojekts „ Zemes pārvaldības likums” (VSS-855). Pašlaik notiek atzinumu par 
likumprojekta redakciju izvērtēšana. Par likumprojekta virzību ir atbildīgs VARAM Telpiskās 
plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājs Edvīns Kāpostiņš”. 
 
4. LVĢMC ir sagatavojis un izsūtījis vēstuli VARAM par Daugavas Konsultatīvās padomes 
2011.gada 12.maja sēdes ieteikumiem: 
1) par ieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemkopības 
ministrijai piešķirt līdzekļus latvāņu likvidācijai pie Lubānas ezera hidrotehniskajām būvēm; 
2) par ieteikumu 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; 
3) par ieteikumu Zemkopības ministrijai racionalizēt meliorācijas sistēmu finansēšanu 
tādējādi, lai līdzekļu galvenā daļa nonāktu meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu veikšanai, 
jo pašreizējā sistēmā 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. 


