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Sēdes darba kārt ība:  
 

1. Pašvaldību teritoriālo plānojumu un Daugavas upju baseinu apgabala 
apsaimniekošanas plāna savstarpējā sasaiste un īstenošana; 

2. Enerģētikas attīstības stratēģijas dokumentu un Daugavas upju baseinu apgabala 
apsaimniekošanas plāna savstarpējā sasaiste un paredzēto enerģētikas attīstības 
pasākumu ietekme uz Daugavas upju baseinu apgabala ūdensobjektu kvalitāti; 

3. Pretplūdu pasākumu plānošana Daugavas upju baseinu apgabalā: 
3.1. Plūdu riska pārvaldības atspoguļojums Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības 

nacionālajā programmā 2008.-2015.gadam, Valsts civilās aizsardzības plāna 
sadaļā par plūdiem un Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā; 

3.2. Valsts civilās aizsardzības plānā paredzētie pasākumi;  
3.3. Plūdu riska pārvaldības plāna projekts Rīgas pilsētai; 

4. Informācija par Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna īstenošanas 
gaitu; 

5. Aktualitātes un ierosinājumi. 
 
 

1.§ 
 
I.Urt ānes ziņojums (1.pielikums uz 6 lp.). 
E.Kalniņa jautā par pašvaldības plānu atšķirību no Latvijas Valsts mežu (LVM) plāniem. Kā 
piemērs ir Baldone, kura ieplānoja būt pilsēta mežā, bet rezultātā tā ir pilsēta izcirtumā. Kurā 
brīdī ir iespējams novērst šādu plānu nesakritību? 
I.Urt āne atbild, ka grūtības sagādā tas, ka šis uzņēmums ir valsts SIA, kas pakļauta 
Zemkopības ministrijai. Lēmumi, kas tiek pieņemti attiecībā uz mežu izciršanu, ļoti bieži ir 
valsts budžeta papildināšanas jautājumi. LVM savu darbu plāno nevis uz 12, bet uz 5 gadiem, 
turklāt, ja valstij ir nepieciešami papildus līdzekļi, tad plāni tiek koriģēti. Šīs atšķirīgās 
pašvaldību un valdības intereses ir ļoti sarežģīti sabalansēt. Tomēr starp Baldones pašvaldības 
un LVM interesēm tagad ir rasts kompromiss. 
R.Ozols saka, ka teritorijas plānojumā nocirsts mežs nenozīmē izmaiņas, bet ir viena no meža 
apsaimniekošanas stadijām.  
I.Urt āne piekrīt, tikai tā ir ilglaicīga stadija, vēl ilglaicīgāka nekā teritorijas plānojums. 
Jaunajā likumā ir teikts, ka mežu apsaimnieko atbilstoši teritorijas plānojumam. Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Zemkopības ministrija vēlas 
noskaidrot, kas īsti ar šo likuma nosacījumu ir domāts, kā to pildīt un kā saskaņot plānošanas 
un apsaimniekošanas intereses.  
V.L īkosts, runājot par Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā minētajiem 
obligātajiem pasākumiem, iesaka tos sasaistīt ar teritorijas plānošanu un aktualizēt 2.punkta 
pasākumu „Nodrošināt ar centralizētu kanalizāciju 95% iedzīvotāju pilsētās, kur iedzīvotāju 
skaits lielāks par 2000” atbilstoši aktuālajam prasībām – uz „100% centralizētas kanalizācijas 
nodrošinājumu definētās aglomerācijas robežās”. Tāpēc, ka saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr.34 (22.01.2002.) 31.1 un 32.punktu pašvaldība definē aglomerācijas teritoriju, kurā ir 
tehniski un ekonomiski pamatoti izbūvēt centralizētu kanalizācijas sistēmu, un šajā teritorijā ir 
jāplāno 100% centralizētā notekūdeņu savākšana.  
I.Urt āne skaidro, ka pašvaldībās tos iedzīvotājus, kuri jau ir izbūvējuši pie savām mājām 
lokālās kanalizācijas iekārtas, nevar piespiest pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 
Šobrīd realitātē, kaut gan ir bijuši Eiropas fondu finansēti projekti un pa galvenajām 
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maģistrālajām ielām ir izbūvēta kanalizācijas sistēmas, viņi tām nepieslēdzas, jo šo 
pakalpojumu uzskata par ļoti dārgu.  
V.L īkosts skaidro, ka tas ir jautājums par pašvaldības vai pakalpojuma sniedzēja lomu un 
iniciatīvu, un lielā mērā parāda, kā tā strādā. Pašvaldības un pakalpojumu sniedzēji izbūvējot 
jaunus tīklus, nereti nepadomā, kā cilvēkus pārliecināt par pieslēgumu nepieciešamību. 
V.Līkosts norāda, ka viens no galvenajiem instrumentiem, kā šo problēmu risināt ir izdot 
pašvaldību saistošos noteikumus ar kuru palīdzību, plānojot principa „piesārņotājs maksā” 
ievērošanu paralēli var arī nodrošināt juridisko bāzi jauno pieslēgumu izveidošanai. Viņš arī 
norāda, ka atsevišķās pašvaldībās sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji ūdenssaimniecības jomā 
nāk pretī iedzīvotājiem un jauno pieslēgumu izbūvē par saviem līdzekļiem, attiecīgi rēķinā 
iekļaujot papildus maksu par pieslēguma izbūvi un ļaujot par to norēķināties ilgākā laika 
posmā.  
I.Urt āne atbild, ka iedzīvotājs jau maksā, tikai izved notekūdeņus vai arī attīra tos bioloģiski 
un iefiltrē gruntī.  
V.L īkosts vaicā, vai iedzīvotāji veic izvešanu tik bieži, cik vajadzētu, jo izvešana reizi 
ceturksnī vai reizi pusgadā nebūt nenozīmē, ka tiek ievērots princips „piesārņotājs maksā”, un 
ka tieši šeit parādās ekonomiskais izdevīgums pieslēgties centralizētai sistēmai vai veikt 
regulāru izvešanu. 
R.Ozols atsaucoties uz savas pašvaldības pieredzi, atbild, ka neizved tik bieži, cik 
nepieciešams. Izvešana maksā dārgāk nekā pieslēgšanās centralizētai kanalizācijai. Tie, kas 
saka, ka regulāri izved, bieži vien faktiski notekūdeņus iefiltrē gruntī. Ja nefiltrē, tad 
izvešanas izmaksas ir daudz lielākas par izmaksām pieslēdzoties. 
V.L īkosts atbild, ka tieši šeit parādās pašvaldības saistošo noteikumu nepieciešamība, kuros 
nosaka, ka jāveic vai nu regulāra izvešana vai jāpieslēdzas centralizētai sistēmai, un kas arī 
dod pašvaldībai iespējas kontrolēt notekūdeņu izvešanas biežumu un stāvokli.  
I.Urt āne papildina, ka ir arī gadījumi, kad pieslēgšanos nav iespējams veikt tehniski 
augstuma starpību dēļ, kas radušās projekta kļūdas rezultātā un nav risināmas.  
V.Students saistībā ar pasākumu „Iekļaut teritorijas plānojumā paaugstināta riska objektus, 
lai nodrošinātu sabiedrībai informāciju” papildina, ka Rīgā ir ļoti daudz šādu objektu. 
B.Otersons vaicā, vai ar to ir domāti riska ūdensobjekti? 
L.Fībiga paskaidro, ka šis punkts ir ņemts no spēkā esošās likumdošanas un ka domātas ir, 
piemēram, degvielas uzpildes stacijas. 
I.Urt āne uzskata, ka upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos pasākumi ir jāatšifrē tā, 
lai pašvaldībām būtu skaidrs, no kura likuma šīs prasības nāk.  
B.Otersons domā, ka no šo plānu viedokļa tiek runāts par ūdensobjektiem, kur ir risks 
nesasniegt labu ūdens kvalitāti, par ko ir speciāli Ministru kabineta noteikumi.  
K.Fedoroviča paskaidro, ka minētajā pasākumā nav domāti ūdensobjekti.  
B.Otersons, atbildot uz I.Urtānes minēto pasākumu punktu „Paredzēt riska samazināšanas 
pasākumus un ierobežojumus teritorijas plānojumos vietās, kas var ietekmēt ūdeņus, 
aizsargājamās teritorijas, aizsargjoslas u.c.”, uzskata, ka pašvaldībām nepieciešams izskaidrot, 
kā to praktiski izpildīt. Turklāt Ministru kabinets (MK) ir izdevis noteikumus, kuru pielikumā 
ir uzskaitīti visi riska ūdensobjekti.  
K.Fedoroviča papildina, ka, saskaņā ar šiem MK noteikumiem (2011.gada 31.maija MK 
noteikumi Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”), valsts institūcijas un pašvaldības 
var pieprasīt VARAM informāciju par to, kādi pasākumi katrā riska ūdensobjektā būtu 
nepieciešami.  
B.Otersons, saistībā ar nosacījumu „veikt SIVN plānošanas dokumentiem” uz I.Urtānes 
piebildi, ka pašvaldībām nepietiek līdzekļu, lai visiem dokumentiem izstrādātu SIVN, un tās 
saskaņā ar noteikumiem izvēlas, kuriem dokumentiem to izstrādāt, iebilst, ka pašvaldības tā 
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nav tiesīgas darīt, jo ir apstiprināts Daugavas upju baseinu apgabala plāns un, ja šis punkts tur 
ir ierakstīts, tad tas ir jāpilda, vai arī šo prasību no plāna jāsvītro.  
B.Otersons jautā par I.Urtānes piedāvāto teritorijas plānojuma 12 funkcionālo zonu sasaisti ar 
tematiskajiem plāniem. Vai tematiskie plāni būtu zonas sīkāks plānojums? Vai tematisko 
plānu skaitam būtu jāatbilst zonu skaitam? 
I.Urt āne skaidro, ka tā nav domāts. Piemēram, pašvaldība var nolemt, ka grib kādā teritorijā 
perspektīvā paredzēt centralizētu kanalizāciju. Tad šim nolūkam izstrādā kanalizācijas tīkla 
plānu un pievieno to teritoriālajam plānam kā tematisko pielikumu. Tātad, ja pašvaldība grib 
kādu plāna sadaļu dziļāk tematiski izvērst, tad tas ir tematiskais plāns, pie kam tā saturs un 
apjoms nekādā veidā nav ierobežots un ir katras pašvaldības izvēle. 
B.Otersons jautā par rezerves zemēm – likumā tās nav paredzētas, jo valstij nav naudas, lai 
šo zemju īpašniekiem maksātu kompensāciju par turēšanu rezervē. Taču faktiski lielajiem 
ceļiem un dzelzceļiem rezerves zemes ir, tikai tās sauc par aizsargjoslām.  
I.Urt āne skaidro, ka par šīm teritorijām īpašniekiem tiek kompensēts nekustamā īpašuma 
nodoklis.  
B.Otersons jautā, kad būs gatava TAPIS – teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēma? 
I.Urt āne atbild, ka līdz nākamā gada vidum jābūt gatavai programmai un testēšanai pilota 
pašvaldībās. Saturs jau ir izstrādāts tehniskajā specifikācijā. Šobrīd ir apturēta iepirkuma 
procedūra darbu izpildītāja izvēlei. 2013. gada beigās sistēmai vajadzētu būt gatavai. 
B.Otersons akcentē jautājumu par publisko apspriešanu un vērš padomes uzmanību uz to, ka 
šobrīd Saeimā top jaunais Būvniecības likums, kurā, salīdzinot ar spēkā esošo likumu, kas 
paredz publisko apspriešanu veselai virknei būvju, turpmāk apspriešana būvēm nav paredzēta, 
jo tiek uzskatīts, ka pietiek ar apspriešanas rīkošanu tikai plānošanas stadijā.  
I.Urt āne paskaidro, ka VARAM tā ir vienojusies ar Ekonomikas ministriju. Tai pat laikā 
topošā Referenduma likuma projektā ir iestrādāts nosacījums, ka par būvēm var rīkot 
referendumus. Tā kā no viena likuma kaut kas ir izņemts, bet citur ielikts.  
B.Otersons piebilst, ka referendumus taču rīkos tikai ļoti retos gadījumos. Sabiedrība līdz šim 
uzskatīja, ka apspriešana ir labs līdzeklis, lai apturētu atsevišķu investoru nekorektas ieceres. 
Tagad tā paredzēta tikai Plānošanas likumā un varbūt būs arī Referenduma likumā. Vai 
padome uzskata to par taisnīgu? Tā kā pašreiz Saeimā Būvniecības likums tiek gatavots 
2.lasījumam, varbūt Padome vēlas ieteikt atstāt iespēju īpašos gadījumos saglabāt publiskās 
apspriešanas procedūru?  
I.Urt āne atbild, ka taisīs lokālos – detālplānus. Pietiekami lielām, svarīgām būvēm, kuriem 
nepieciešama sabiedriskā piekļuve, visiem būs vai nu lokālplāni vai detālplāni.  
B.Otersons piebilst, ka, piemēram, Vides aizsardzības klubam publiskās apspriešanas ir viens 
no veidiem saasināt sabiedrības uzmanību uz iespējamām nevēlamām apbūvēm.  
E.Kalniņa teiktajam piekrīt un papildina, ka jau tagad publiskās apspriešanas iespējas ir 
mazinājušās, piemēram, IVN procedūrā.  
V.L īkosts piebilst, ka apspriešana tiks nodrošināta pie detālplānu izstrādes. Kāpēc papildus 
publiskā apspriešana būtu vēl vajadzīga būvniecības procesā? Apspriešana kā instruments un 
sabiedrības iesaistes mehānisms nepazūd, tikai tā tiek veikta agrīnā stadijā.  
I.Hahele saka, ka cilvēki par plānošanas dokumentiem var nezināt. Reakcija sākas, kad sākas 
pirmie sagatavošanās darbi – mērīšana, izciršana, un tad arī seko iedzīvotāju reakcija.  
I.Urt āne skaidro, ka detālplānojumā skiču stadijā būs klāt arī projekts  
(sabiedriski nozīmīgajiem objektiem), lai redzētu arī būvniecības apjomus. Par publisko 
apspriešanu šobrīd top MK noteikumi.  
E.Kalniņa piebilst par Referendumu likuma projektu, kāds pašlaik tiek virzīts. Piemēram, 
Bolderājā un Daugavgrīvā ir paredzēts terminālis, pret kuru iebilst 15 tūkstoši iedzīvotāju 
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(gandrīz visi, kas tur dzīvo) un ir jau savākuši parakstus. Likuma projektā ir rakstīts, ka, ja 
neapmierina publiskās apspriešanas rezultāti, pašvaldības iedzīvotāji var rīkot referendumu. 
Bet ar šiem 15 tūkstošiem Bolderājas vai Daugavgrīvas iedzīvotāju parakstu var nepietikt 
referenduma ierosināšanai, jo tas tieši skars tikai viņus, kamēr pārējiem rīdziniekiem šīs rūpes 
varētu likties vienaldzīgas.  
I.Urt āne piebilst, ka Referenduma likuma projekts paredz iespēju piedalīties referendumā 
jebkuram pašvaldības iedzīvotājam.  
E.Kalniņa turpina, ka likums var izrādīties neīstenojams, jo, piemēram, Rīgā var izrādīties, 
ka Ķengaraga iedzīvotāji nav ieinteresēti piedalīties referendumā Bolderājas iedzīvotāju dēļ? 
I.Urt āne piebilst, ka referenduma procedūra var apturēt būvniecību uz pusgadu. Tas, 
savukārt, var sarežģīt Eiropas Savienības projektu īstenošanu. Ja referendums aizkavēs kādu 
būvniecības projektu, kas ir ES finansēts, fondi vairs nevarēs tikt apgūti. 
V.L īkosts piekrīt, ka tieši tāpēc ir svarīgi, ka publiskā apspriešana tiek veikta jau sākotnējā, 
plānošanas stadijā – detālplānu izstrādes laikā.  
B.Otersons piebilst, ka nav nozīmes projektam, ja sabiedrība to nevēlas. Ir zināms, ka 
demokrātija vienmēr prasa laiku un līdzekļus. Un uzskata, ka īpaši svarīgos gadījumos – tādos 
kā, piemēram, Bolderājā, valdība to varētu pasludināt par valstij īpaši svarīgu objektu un 
izlemt, līdz ar to uzņemoties atbildību sabiedrības priekšā par projekta īstenošanu.  
I.Urt āne min gadījumu par iecerēto Saint Goben minerālvates rūpnīcu Ikšķilē pie robežas ar 
Ogres pilsētu, ko neuzbūvēja, jo, viņasprāt, citi lielie šīs nozares uzņēmumi, kas nevēlējās 
tādas ražotnes atrašanos Latvijā, izmantoja publisko apspriešanu kā instrumentu un panāca, ka 
pašvaldība nepiekrita būvniecībai, jo vairums iedzīvotāju tā vēlējās. Un jautā, vai tas ir labi? 
B.Otersons secina, ka, ja valdība to būtu apstiprinājusi par valstiski svarīgu objektu, lēmums 
būtu jāpieņem pašai, nevis pašvaldībai. Jāsaprot, ka pašvaldības deputāti negrib iet pret 
saviem vēlētājiem.  
I.Urt āne saka, ka tādā veidā pakļaujam publiskai manipulācijai infrastruktūras objektus. 
B.Otersons atgādina par gadījumu ar Daugavpils spēkstaciju, kuras iesākto būvniecību 
apturēja 1987.gadā Latvijas sabiedrības pretestības dēļ. 
V.L īkosts jautā par esošiem teritorijas plānojumiem saistībā ar jauno TAPIS informācijas 
sistēmu. Vai atkal visām pašvaldībām būs jāpārtaisa esošie teritorijas plānojumi vai arī pēc 
jaunās sistēmas būs jāpārtaisa tikai tie plānojumi, kuru plānošanas termiņš ir beidzies? 
I.Urt āne saka, ka pašvaldības netiks piespiestas taisīt jaunus plānojumus. Tām, kas to nebūs 
izdarījušas, plānojuma kartes tiks transformētas atbilstoši jaunajai koordinātu sistēmai, un, 
tādējādi, grafiskā informācija būs piemērota izmantošanai.  
B.Otersons turpina, ka iedzīvotāji, zinot, ka esošie pašvaldības deputāti nevēlas izstrādāt 
jaunu plānojumu, nākošajās vēlēšanās, ja uzskatītu par lietderīgu, varētu ievēlēt tādus 
deputātus, kas to gribētu un varētu atrast šim nolūkam līdzekļus. 
I.Urt āne piekrīt, ka tā izpaužas demokrātija un tas ir brīvas gribas jautājums. 
R.Ozols izsaka viedokli par pašvaldības iepriekšējā teritorijas plānojuma publisko 
apspriešanu. Ja par katru sīkumu tā tiktu rīkota, iedzīvotāji par mums vairāk smietos, nekā 
kaut ko iegūtu.  
B.Otersons pamato, ka saasinājis šo jautājumu, jo Konsultatīvajā padomē tiek pārstāvētas gan 
nevalstisko organizāciju, gan plānošanas reģionu pašvaldību, gan ministriju pārstāvji, un lai 
visi zinātu, kādas izmaiņas gaidāmas saistībā ar jauno Būvniecības likumu. Ja būtu tā, ka 
visiem svarīgajiem objektiem tiktu izstrādāts detālplānojums un par tiem notiktu publiskā 
apspriešana, tad domstarpību nav. Turklāt rezervē vēl paliktu Referenduma likumā paredzētās 
iespējas.  
Nolēma: 
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1. ieteikt VARAM nodrošināt, lai visu līmeņu teritoriālās attīstības plānošanas 
dokumenti būtu iespējami sasaistīti ar Daugavas upju baseinu apgabala 
apsaimniekošanas plānu, tajā skaitā savienojot Daugavas upju baseinu apgabala 
apsaimniekošanas plāna ĢIS datus ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ĢIS 
datiem, un izmantot šo pieeju lēmumu pieņemšanā stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējuma un ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrās; 

2. ieteikt VARAM, izstrādājot MK noteikumus Teritorijas attīstības plānošanas likuma 
ieviešanai, rekomendēt pašvaldībām Daugavas upju baseinu apgabala 
apsaimniekošanas plānā paredzēto pasākumu īstenošanai izmantot tematiskos 
plānojumus; 

3. ieteikt Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna izstrādātājiem 
harmonizēt šo plānu ar apgabala teritorijā izstrādātajiem un izstrādājamiem visu 
līmeņu teritoriālās attīstības plānošanas dokumentiem;  

4. pieņemt zināšanai, ka I.Urtāne šos ieteikumus darīs zināmus VARAM vadībai un 
nākošajā sēdē informēs Konsultatīvo padomi par ministrijas viedokli par tiem. 

 
 

2.§ 
 
Klātesošie padomes locekļi pieņem zināšanai, ka ziņotājs R.Meijers slimības dēļ sēdē 
nepiedalās un nevar uzstāties, taču ir atsūtījis sava ziņojuma tēzes (2.pielikums uz 3 lp.). 
Tomēr tiek uzklausīts O.Heniņš pēc viņa lūguma, jo saņemtajā dokumentā ir pamanījis virkni 
neprecizitāšu.  
O.Heniņš informē, ka ir piedalījies apspriedē par Enerģētikas attīstības stratēģiju l īdz 2030. 
gadam, kā arī vienā no tās izstrādes darba grupām. Tika piedāvāti 3 stratēģijas scenāriji un pēc 
dalībnieku balsojuma vienojās atbalstīt sabalansēto scenāriju. R.Meijera ziņojuma 10.slaidā ir 
pieļauta kļūda. Latvijā teorētiski iespējamie mazo upju hidroenerģijas resursi pēc zinātnieku 
novērtējums ir 900 GWh, nevis 300. Praktiskais potenciāls ir 300 GWh. Šobrīd ir izmantoti 
tikai 70 GWh. Tātad pastāv lielas iespējas izmantot šo potenciālu. Daugavai nav veikts 
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums, lai īstenotu jaunu HES būvniecību. Daugavpils un 
Jēkabpils HES būvniecība, ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, veicot neliela 
augstuma ūdenskrātuvju būvniecību, nodrošinātu pretplūdu pasākumus Aizkrauklē un 
Pļaviņās. To apliecina Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieku izstrādātā 
Daugavas hidroģeoloģiskā modeļa aprēķini. Stratēģijā ir plaša sadaļa, cik svarīgi ir samazināt 
izmešus, taču enerģijas ieguvei no HES, kas nerada izmešus, nav iedalīta vajadzīgā loma. No 
biogāzes un citiem no atjaunojamiem resursiem iegūstamā enerģija nav zaļa, jo rada izmešus. 
Ir ļoti svarīgi izmantot upju ūdens enerģētisko potenciālu. Šodien ir iespējamas tehnoloģijas, 
lai izmaiņas no HES būvniecības dabā būtu nelielas, tomēr attiecībā uz HES šodien valda 
absolūts noliegums bez jebkāda objektīva vērtējuma. Klātesošie tiek informēti, ka likuma 
grozījumos ir paredzēts hidrotehnisko būvju drošības kontroli no Sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora pārcelt uz pašvaldību būvvaldēm. Pret to iebildumu nav, ja kontrolētājs atradīsies 
tuvāk kontroles objektam. Lai nodrošinātu HES hidrotehnisko būvju drošību, ir jāievēro 
virkne normatīvo prasību. Tai pat laikā citu hidrotehnisko būvju drošībai, kuru Latvijā ir 
krietni vairāk nekā mazo HES, piemēram, dambji un polderi, tik stingru prasību nav. 
Hidroelektrostacijām ir nepieciešama drošības deklarācija un civiltiesiskā apdrošināšana, 
notiek regulāras pārbaudes katru gadu, jāievēro ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumi. 
Tādējādi tiek uzsvērts, ka mazie HES rada risku. Faktiski risku rada puspamestās vietas. Bet 
tās MK noteikumi liedz atjaunot. Šobrīd ierēdņi šos noteikumus izpilda, šajos gadījumos pat 
neļaujot veikt ietekmes uz vidi novērtējumu. Tiek izteikts priekšlikums, veidojot likumu, tajā 
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iestrādāt prasības arī citām hidrotehniskajām būvēm, ne tikai HES. Piemēram, Rāznas ezeram 
var neatbilstoši pacelt līmeni, tādējādi appludinot lielu Rēzeknes novada platību, bet vainīgs 
būs mazais HES, kas nebūs varējis ūdeni aizturēt. R.Meijera ziņojuma 12.slaidā teikts, ka 
hidrotehnisko būvju drošību uzrauga akreditētas institūcijas, lai gan pašreiz tādas institūcijas 
nav. Tiek pausts uzskats, ka arī VARAM j āpiedalās Enerģētikas attīstības stratēģijas izstrādē.  
I.Urt āne saka, ka VARAM Klimata politikas un tehnoloģiju departamenta direktoram 
V.Bisteram ir viedoklis par šo dokumentu.  
B.Otersons saka, ka Konsultatīvo padome sastāv no trīs dažādu virzienu pārstāvjiem, turklāt 
katrā virzienā, tajā skaitā nevalstiskajās organizācijās, arī tiek pārstāvētas dažādas intereses. 
Piemēram, O.Heniņš pārstāv mazo HES biedrību, bet padomē ir arī citas organizācijas ar 
atšķirīgu viedokli. Tā, piemēram, Daugavas savienība nevēlas, lai uz Daugavas būtu vēl kāda 
spēkstacija, neskatoties uz to, ka pastāv plūdu riski. Šī biedrība ir izpētījusi plūdu izcelsmes 
riskus un konstatējusi, ka riski ir atkarīgi no tā, kā tiek darbināti HES. Un ir arī ministrijas, 
piemēram, VARAM, kas uzrauga vides un dabas aizsardzību. Tāpēc šajā jautājumā 
Konsultatīvās padomes locekļiem var būt atšķirīgi viedokļi un tos varēs izdebatēt nākamajā 
sēdē, kurā lūgsim R.Meijeru uzstāties ar šodien nenotikušo ziņojumu.  
V.L īkosts norāda uz R.Meiera ziņojumā rakstīto, ka pret grozījumiem likumā „Par 
hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu” neiebilst Mazās hidroenerģētikas 
asociācija. 
O.Heniņš norāda, ka kategoriski iebilst pret Enerģijas stratēģija-2030 nostādnēm sadaļā 
„Hidroenerģija”, bet pret grozījumiem likumā asociācija neiebilst. 
Nolēma: pārcelt šo darba kārtības jautājumu uz nākošo Konsultatīvās padomes sēdi un 
informēt R.Meijeru par uzrādītajām neprecizitātēm ziņojumā.  
 
 

3.1.§ 
 
A.Felsa ziņojumā tiek salīdzinātas Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā 
programma 2008. – 2015.gadam un Valsts civilās aizsardzības plāna sadaļa par plūdiem. 
Likums un programma nav pretrunīgi. Civilās aizsardzības plāns reglamentē konkrētas rīcības 
konkrētās situācijās. Bet programma ir tapusi saistībā ar ES 2000. un 2007.gada direktīvām, 
kas paredz, ka visā Eiropā ir paredzami vienlīdzīgi analizējami un līdzīgi plūdu novēršanas 
pasākumi. Tāpēc arī Latvijā ir tapusi šī programma, kam par iemeslu ir bijuši lokāli īslaicīgi 
plūdi. Latvijā plūdu riskam ir pakļauti vairāk kā 200 000 ha teritorijas. Daugavas upju baseinu 
apgabalā 2756 km2 ir pakļauti plūdu riskam. Galvenā būtība dokumentam ir plūdu riska 
scenāriji. Liel āki plūdi Latvijā ir bijuši 1931. gadā, pēc tam atsevišķās teritorijās 1981.gadā. 
Varbūtējie plūdi ir sadalīti 3 grupās: mazas varbūtības (reizi 200 gados) – īpaši katastrofālas 
blakus iedarbes (HES kaskādes sabrukšana, iedarbe no malas, totāla vižņu iespaidā radīta 
situācija vai tml.), vidējas varbūtības (reizi 100 gados) – līdzīgi, bet mazāk postoši plūdi – un 
mazas varbūtības plūdi (biežāk kā reizi desmit gados un pie tiem pieder arī plūdi katru gadu 
vai pa dažiem gadiem reizi). Eiropas Savienības likumdošanas akti paredz, ka plūdus, kas ik 
gadu skar palienes, novērst nebūtu vēlams bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas dēļ. 
Likumdošana paredz, ka jāpievērš uzmanība notekūdeņu un piesārņojošo vielu izplūdei plūdu 
rezultātā un pasākumiem, kas preventīvi veicami, lai šos plūdus ierobežotu. Ir konkrēti 
pētījumi, kā plūdus varētu ierobežot Jēkabpils reģionā. Pļaviņās ir bezstraumes situācija un šī 
situācija beidzas pie Prižu stāvkrastiem (apmēram 2 km lejpus Jēkabpils). Ziņotājs no 
1981.gada nodarbojas ar plūdu situācijas novērošanu un novēršanu šajā posmā. Viņš saka, ka 
nav būtisku iebildumu pret plūdu programmas saturu. Programmā paredzēti pretplūdu 
pasākumi atduras pret finanšu līdzekļu trūkumu. Civilās aizsardzības plāns reglamentē rīcību 
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konkrētās situācijās pēc šiem plūdiem, bet Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas 
plānā netiek runāts par preventīvajiem pasākumiem. Nav, piemēram, minēts, ka jāveic 
iztaisnošanas darbi Aldiņu līkumam pie Pļaviņām (pie Nerūdas izrakteņu kombināta), 
palēnām tiek risināts jautājums par jaunu tiltu Jēkabpilī un vai pie tā projektēt vižņu aiztures 
mehānismu. Vēl tiek diskutēts, vai ir lietderīgi pazemināt ūdens līmeni plūdu laikā pie 
Aizkraukles spēkstacijas, lai pasargātu Pļaviņas. Spēkstacijai jau no ziemas sākuma, kad 
parādās vižņi, būtu jādarbojas tādā režīmā, kas minimizē plūdu risku. Papildus preventīvais 
pasākums varētu būt ledus gabalu izzāģēšana un pārvietošana uz upes vidu ar laivu (400 – 
700 metrus augšpus Jēkabpils tilta), kad sakrīt uzstādījuma un dabiskais upes līmenis. Tas 
novērstu aptuveni 200 miljonu kubikmetru ledus un ūdens sastāšanos upes posmā no 
Aiviekstes ietekas Daugavā līdz Jēkabpilij. Ūdens līmeņa pazemināšana pie HES Aizkrauklē 
par 3 – 4 metriem, kas izskatīta Programmas konceptuālajos materiālos 2006.gadā, lai 
panāktu, ka plūdums Daugavā pie Pļaviņām ir pietiekami straujš līdz pašai Aiviekstes ietekai, 
atzīts par ekonomiski neizdevīgu, jo par šo līmeņa starpību netiks saražota elektroenerģija. 
Taču ar straumi varētu panākt to, ka vižņi sablīvētos dziļākajā Daugavas posmā pie Oliņkalna, 
jo vižņi tur sastātos un tikmēr upe paspētu aizsalt. Pļaviņu pilsēta ir ieinteresēta zemākā ūdens 
līmenī. Būtu nepieciešama arī upes padziļināšana zināmos Daugavas posmos, bet tam nav 
paredzēti finansu līdzekļi. Papildus tiek norādīts uz plūsmas turbīnu izmantošanas potenciālu 
pie esošajiem HES uz Daugavas, kas enerģiju ļautu izmantot otrreiz un kompensētu 
iztrūkumu, kas varētu rasties no spēkstacijas piemērošanas plūdu riska samazināšanas 
režīmam. Nobeigumā tiek atzīts, ka Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā 
programma un Valsts civilās aizsardzības plāns vērtējami pozitīvi, bet Daugavas upju baseinu 
apgabala apsaimniekošanas plānā nav iekļauti preventīvie pretplūdu pasākumi.  
O.Heniņš papildina ar viedokli par plūsmas turbīnām. Upei, kurā tās ievieto, ir jābūt 
pietiekoši straujai, lai tādā veidā kompensētu iztrūkstošo ūdens līmeņa augstuma starpību. 
Diemžēl vienīgais plūsmas turbīnas lietošanas izmēģinājuma projekts Latvijā ir pārtraukts 
lielo papildus nepieciešamo ieguldījumu dēļ.  
L.Fībiga papildina par upju baseinu apgabalu plāniem, ka tajos ir īsa sadaļa par pretplūdu 
aizsardzības pasākumiem. Šai sadaļai informācija ir ņemta no Nacionālās plūdu programmas 
un papildus dokumentiem. Apvienot upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānu un 
pretplūdu pasākumu plānu būtu pretrunīgi, jo pretplūdu pasākumi primāri ir orientēti uz 
īpašumu un iedzīvotāju veselības aizsardzību un mazāk – uz vides un ūdeņu aizsardzību, kas 
ir primārais upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā. Tomēr arī Eiropas Savienības 
līmenī tagad tiek domāts par šo sasaisti – tas būtu jāveic līdz 2020.gadam.  
B.Otersons vaicā, kāpēc jāgaida 8 gadi, ja sasaisti var iestrādāt plānos, piemēram, jau 
nākamgad. 
L.Fībiga piebilst, ka sasaisti ir mēģināts veikt jau pirmajā plānā, kaut gan tad tas vēl nebija 
obligāts pasākums. 
B.Otersons secina, ka primāriem jābūt preventīvajiem pasākumiem, tad nemaz nebūtu 
nepieciešami civilās aizsardzības pasākumi. 
E.Griķītis piebilst, ka VARAM bija projekts par plūdu mazināšanu pie Pļaviņām un 
Jēkabpils, un viņš piedalījies darba grupā, kura izvērtēja šo projektu. Plūdus var tikai mazināt, 
izslēgt nav iespējams. Viens no plūdu cēloņiem ir gultnes nosprostošanās ar vižņiem, kas 
apgrūtina ūdens plūsmu. Vižņi ir īpašs ūdens agregātstāvoklis, kas nav ne peldošs, ne 
grimstošs. Vižņi katru gadu veidojas dažādi, ko prognozēt ir sarežģīti. Projekta gaitā bija 
jānoskaidro, vai ir vērts padziļināt gultni Daugavas posmā no Jēkabpils līdz Pļaviņām 
ieskaitot, un iztaisnot Aldiņu līkumu pie Pļaviņām. Noskaidrojās, ka nav vērts. Tātad atliek 
dambjus krastos celt vēl augstākus un izcelt no upes kara laikā sagrautā tilta daļas pie Zeļķu 
tilta. Ir vēl viens variants – lai pie Jēkabpils plūdus samazinātu, jābūvē aizsprosts augšpus 
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pilsētas. Tas nozīmētu, ka plūdi tiktu pārnesti uz augšu pa Daugavu – uz Dignāju vai kur 
citur, kā arī tiktu appludinātas krāces, kurās veidojas vižņi virs Jēkabpils.  
 
 

3.2.§ 
 
V.Studenta ziņojums (3.pielikums uz 9 lp.). 
A.Felss uzdod jautājumu, kāds ir VUGD viedoklis par spridzināšanu, jo viņš pēc savas 
līdzšinējās pieredzes uzskata, ka spridzināšanai nav vērā ņemamu rezultātu. 
V.Students piekrīt, ka spridzināt, bumbojot no lidmašīnas, nav efektīvi, jo nevar tik precīzi 
nomērķēt. 2010. gadā, spridzinot ledu Lielupes iztekā, kur gultne ir sekla, efekts bija. Labs 
rezultāts bija no kūdras kaisīšanas uz Daugavas ledus 2011.gadā. Tā ir 6 reizes lētāka par 
spridzināšanu un samazina ledus biezumu par aptuveni 15 – 20 cm.  
B.Otersons uzsver, ka Konsultatīvās padomes uzdevums ir skatīties, kādi pasākumi tiek 
iekļauti Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā un kā tie tālāk tiek īstenoti, 
tāpēc jautā ziņotājam, kādi preventīvie pasākumi būtu jāparedz šajā plānā? 
V.Students saka, ka VUGD rīkojas situācijā, kas rodas plūdu laikā, bet nevar ieteikt 
preventīvos pasākumus, jo tie nav viņa kompetencē.  
B.Otersons saka, ka viens no preventīvajiem pasākumiem bija kreisajā krasta aizsargdambja 
rekonstrukcija Jēkabpilī, lai pilsēta neapplūst pie parastiem plūdiem. Varbūt vajadzētu 
paredzēt Pļaviņu dambju paaugstināšanu? 
V.Students atbild, ka viņam ir grūti to izvērtēt.  
E.Griķītis uzdod jautājumu par lietusgāžu plūdiem pagājušogad Saldū, Ventspilī, arī 
Dundagā. Vai nevajag kaut ko darīt, lai plūdi mazinātos? Piemēram, iztīrīt meliorācijas 
sistēmas vai attīrīt upītes? 
V.Students atbild, ka ir tikai par šādu rīcību. 
I.Urt āne piebilst, ka pašreiz risinājuma nav, jo nav izlemts, kam par to jāmaksā.  
E.Kalniņa papildina, ka bieži vien tiek akcentēta sabiedrības līdzdalība mazsvarīgos 
jautājumos, bet, piemēram, plūdi ir riska objekts un iedzīvotājiem ir tiesības zināt, kā šis 
jautājums tiks risināts. Dažkārt ļoti demokrātiski tiek apspriesta katra krūma izciršana, bet 
netiek apspriests, vai mūsu rajons applūdīs vai nē.  
V.Students atbild, ka iedzīvotājiem ir visas tiesības apmeklēt Civilās aizsardzības komisijas 
sēdes.  
E.Kalniņa piezīmē, ka „Latvenergo” sēdēs gan nevar iekļūt. 
V.Students atbild, ka var uz Civilās aizsardzības komisijas sēdēm uzaicināt „Latvenergo” 
pārstāvjus un uzdod interesējošos jautājumus. 
 
 

3.3.§ 
 
R.Grinberga ziņojums (4.pielikums uz 5 lp.) 
B.Otersons vaicā, vai uzstādījums ir tāds, ka visas teritorijas, kuras jūs aizsargājat, nedrīkst 
ciest no plūdiem simtprocentīgi?  
R.Grinbergs atbild, ka pie konkrētas varbūtības – jā. 
B.Otersons jautā, vai plūdu riska pārvaldības plāna Rīgas pilsētai izstrādātāji dod ieteikumus 
Rīgas brīvostai, kurai pašai jāīsteno pretplūdu pasākumi? 
R.Grinbergs atbild, ka viņi ir uzrunāti. Mums ir izstrādāti vairāki risinājumi, un brīvosta var 
izvēlēties, vai paaugstināt piestātnes, vai nē. 
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E.Kalniņa uzdod jautājumu par Rīgas plūdu riska pārvaldības plāna saskaņošanas 
nepieciešamību ar Rīgas brīvostas plāniem. 
R.Grinbergs atbild, ka situācija ir izpētīta pa visu Rīgu. Risinājumi ir līdz Rīgas brīvostas 
teritorijai ar pieņēmumu, ka Rīgas brīvostas interesēs nav applūst un tā paaugstinās savu 
teritoriju. Brīvosta neuzskata par vajadzīgu informēt plāna izstrādātājus, kad viņi to darīs.  
B.Otersons uzdod jautājumu, vai Rīgas plūdu riska pārvaldības plāns ir sasaistīts ar Rīgas 
pilsētas meliorācijas koncepciju?  
R.Grinbergs atbild, ka izstrādātie pretplūdu aizsardzības risinājumi ir salīdzināti arī ar „Rīgas 
pilsētas meliorācijas sistēmu attīstības koncepcijā” (SIA „ELLE” (2007)) iekļautajiem, taču 
kopumā tie ir izstrādāti neatkarīgi no šīs koncepcijas. 
B.Otersons par meliorācijas koncepciju jautā, vai ir domāti gan atklātie grāvji, gan drenāžas 
pasākumi? 
R.Grinbergs atbild, ka ir domāti visi meliorācijas pasākumi. 
B.Otersons jautā, vai Rīgas pretplūdu plānā ir skatīts aspekts par iespējamo Rīgas HES 
dambja avāriju?  
R.Grinbergs atbild, ka nē. Rīgas plūdu riska pārvaldības plāns nav saistīts ar tehnogēnām 
avārijām.  
V.Students paskaidro, ka pirms 6 gadiem VUGD rīkoja mācības, kurās tika izspēlēts arī 
scenārijs, kad plīst šis dambis. Rezultātā ūdens lēnām izpletīs dambi pa plīsuma vietu un 
nekāds bīstams vilnis neradīsies. Kaskādes spēkstacijām savstarpēji sadarbojoties, varētu 
ūdens līmeni izlīdzināt. Ja sagadītos tā, ka avarētu visu trīs spēkstaciju dambji uz Daugavas 
vienlaicīgi, tad applūstu Ķengarags.  
D.Indriksone vaicā, vai vēl kāda pašvaldība ir izstrādājusi plūdu riska pārvaldības plānu? 
R.Grinbergs atbild, ka, uzsākot darbu pie plāna izstrādes Rīgai, tika konstatēts, ka šis ir 
pirmais projekts Baltijā. 
Nolēma: 

1. ieteikt Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna turētājiem un 
izstrādātājiem sasaistīt plānu ar valsts un pašvaldību līmeņa plūdu riska novēršanas 
plānošanas dokumentiem, atspoguļot plānā plūdu riskus un iekļaut tajā preventīvos 
pasākumus plūdu risku minimizēšanai; 

2. ieteikt pašvaldībām, kuras atrodas plūdu riska teritorijās, izstrādāt plūdu riska 
pārvaldības plānus kā tematiskos plānus pievienošanai saviem teritoriālajiem plāniem; 

3. pieņemt zināšanai, ka V.Līkosts šos ieteikumus darīs zināmus VARAM vadībai, 
E.Griķītis – Zemkopības ministrijas vadībai, bet plānošanas reģionu pārstāvji – 
reģionā ietilpstošo pašvaldību vadītājiem un nākošajā sēdē informēs Konsultatīvo 
padomi par savu iestāžu viedokli par tiem. 

 
 

4.§ 
 
L.Fībigas ziņojums (5.pielikums uz 2 lp. un 6.pielikums uz 9 lp.). Ziņotāja lūdz Konsultatīvās 
padomes locekļus sniegt viedokļus, kuri 2 - 3 papildus pasākumi vai to veidi šķiet būtiskākie 
ūdens stāvokļa uzlabošanā. Vieni no būtiskākajiem pasākumiem, kas ir jau zināmi, un sarunās 
ar VARAM minēti, ir infrastruktūras projekti – notekūdeņu attīrīšanas un dzeramā ūdens 
infrastruktūras sakārtošanas projekti. Bet tie lielākoties ir obligātie pamata pasākumi. Par tiem 
jautājumu nav. Papildus pasākumi ir virs plāna, bet tie tomēr ir nepieciešami, lai būtu labs 
ūdeņu stāvoklis. Daudzviet ar pamata pasākumiem ir par maz.  
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V.L īkosts jautā, vai nepietiek ar jau pabeigto un realizācijā esošo ūdenssaimniecības 
infrastruktūras projektu radīto efektu, un vai ir novērtēts šo projektu devums labas ūdens 
kvalitātes sasniegšanai? 
L.Fībiga atbild, ka to šajā brīdī nevar pateikt, jo virszemes ūdeņu kvalitātes monitorings 
joprojām nenotiek.  
B.Otersons iesaka katram no padomes locekļiem vērtēt katru no papildu pasākumiem, 
saliekot tiem punktus no 1 līdz 10. Saņemot katra padomes locekļa vērtējumus un saskaitot 
punktus, varēs noskaidrot, kuri pasākumi ir vērtēti visaugstāk. Iegūtos rezultātus Konsultatīvā 
padome varētu izvērtēt vēlreiz. 
E.Kalniņa jautā, vai jāvērtē jau izdarītie pasākumi? 
L.Fībiga atbild, ka jāvērtē, kuri pasākumi ir būtiskākie, lai sasniegtu labu ūdeņu stāvokli.  
Pārējie Konsultatīvās padomes locekļi piekrīt B.Otersona ieteikumam. 
R.Lucenko jautā, vai jāvērtē visi pasākumi, vai arī tikai tos, kas atbilst pārstāvētajai nozarei?  
B.Otersons domā, ka jāvērtē visi, jo visi ir padomes locekļi un zināma pieredze ir visiem. 
Nolēma: 

1. pieņemt informāciju zināšanai; 
2. vienoties, ka LVĢMC Ūdens daļas vadītāja L.Fībiga organizēs Daugavas upju baseinu 

apgabala apsaimniekošanas plānā iekļaujamo papildu pasākumu saraksta izsūtīšanu 
elektroniski katram padomes loceklim nedēļas laikā, bet padomes locekļi novērtēs 
katru no pasākumiem ar 1 līdz 10 punktiem un vērtējumu elektroniski atgriezīs. 
LVĢMC Ūdens daļa apkopos vērtējumu rezultātus un izsūtīs tos elektroniski katram 
no padomes locekļiem nedēļas laikā zināšanai; 

3. lūgt LVĢMC atgādināt VARAM, ka Daugavas upju baseinu apgabala Konsultatīvā 
padome joprojām gaida ministrijas atbildi uz padomes 2011.gada 12.maija un 
2011.gada 10.novembra sēdēs pieņemtajiem ieteikumiem, par kuriem LVĢMC 
informēja ministriju savā 2011.gada 20.oktobra vēstulē Nr.1-2/1556 un 2011.gada 
22.novembra vēstulē Nr. 1-2/1760. 

 
5.§ 

 
1) E.Kalniņa informē, ka šogad Lielā talka tiks orientēta uz ūdenstilpju krastu sakopšanu. 
2) Nākamās sēdes plānošana. 
Nolēma: Nākamā sēde būtu jānotur šī gada otrajā pusgadā, iespējams oktobrī, un tās darba 
kārtībā provizoriski būtu iekļaujamas šādas tēmas: 

1. informācija par šīs sēdes lēmumu izpildi (gatavo atbildīgie padomes locekļi), 
2. enerģētikas attīstības stratēģijas dokumentu un Daugavas upju baseinu apgabala 

apsaimniekošanas plāna savstarpējā sasaiste un paredzēto enerģētikas attīstības 
pasākumu ietekme uz Daugavas upju baseinu apgabala ūdensobjektu kvalitāti 
(ziņojuma gatavo R.Meijers), 

3. ūdens tūrisma un kuģošanas regulēšana Daugavas upju baseinu apgabalā saistībā ar 
ūdensobjektu kvalitāti (ziņojuma gatavo LVĢMC speciālisti, uz sēdi ielūgt tūrisma un 
kuģošanas organizāciju un Satiksmes ministrijas pārstāvjus). 

4. konsultatīvās padomes darba plānošana 2013. - 2016.gadam (priekšlikumus gatavo 
visi padomes locekļi). 

 
Sēde slēgta: plkst. 17:45. 
 
Padomes priekšsēdētājs        Bruno Otersons 
Protokolēja          Anete Šturma 


