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Daugavas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes 
 

LĒMUMS 
 

par 18.10.2012. sēdes darba kārtības 2.punktu „Daugavas upju baseinu apgabala pasākumu 
programmas izpildes progresa ziņojums” 

 
1. Pārskatot spēkā esošo Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna 2009-

2015.g. pasākumu programmu (apstiprināts ar VARAM 21.12.2009. rīkojumu Nr. 474, 
grozīts ar 06.05.2010. rīkojumu Nr. 143) atbilstoši 25.06.2009. MK noteikumu Nr.646 
“Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu 
programmām ” 22.punkta prasībām, nolēma, ka patlaban grozījumi tajā nav 
nepieciešami. 

 
2. VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” gatavojot ziņojumu Eiropas 

Komisijai par Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna 2009.-2015.g. 
pasākumu programmas izpildi, ņemt vērā šī Lēmuma 1.pielikumā precizēto par 
pasākumu izpildi informāciju, kā arī šādus ieteikumus atbilstoši 2.pielikuma Daugavas 
upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes sēdes 18.10.2012. Protokolam Nr.6 
pasākumu sarakstam: 
2.1. ziņojumā iekļaut informāciju par visiem pasākumiem, t.i. arī par tiem, kuriem 

piedāvātajā sarakstā 8.ailē pašlaik ierakstīts „nē”, jo neviens no pasākumiem nav 
būtiskāks par citu. Par katru no neizpildītajiem pasākumiem norādīt neizpildes 
iemeslus. Ziņojuma ievadā būtu jāatzīmē, ka LVĢMC to ir sagatavojis bez 
atlīdzības jeb sabiedriskā kārtā; 

2.2. pasākums Nr. 16 – par tā lietderību un izpildes iespējām konsultēties ar 
Zemkopības ministriju; 

2.3. pasākums Nr. 27 – vēlams izstrādāt un īstenot mežu un lauksaimniecības zemju 
ūdens līmeņa regulēšanas būvju atjaunošanas, ierīkošanas un uzturēšanas 
programmu; 

2.4. pasākums Nr. 29 – konsultēties ar Vides aizsardzības klubu par pētījuma rezultātā 
ieteikto pasākumu atbilstību videi draudzīgas ostas principiem; 

2.5. pasākums Nr. 30 – pasākumu vēlams konkretizēt, konsultējoties ar Vides 
aizsardzības klubu; 

2.6. pasākums Nr. 31 un 32 – par izpildi pieprasīt ziņas no reģionālajām vides 
pārvaldēm; 

2.7. pasākums Nr. 33 – par lietderību un izpildi sazināties ar Ludzas novada pašvaldību 
un reģionālo vides pārvaldi. Iespējams, ka pasākums jākonkretizē; 

2.8. pasākums Nr.  34, 35, 36 un 37 – par lietderību un izpildi sazināties ar attiecīgajām 
pašvaldībām; 

2.9. pasākums Nr.  49 – ņemot vērā pasākuma neapstrīdamo lietderību vēlams 
paplašināt pasākuma mērogu, norādot visus vajadzīgos objektus Daugavas upju 
baseina apgabalā; 

2.10. pasākums Nr. 51 – pasākumu aprakstu vēlams papildināt ar teikumu: „Informācijas 
sistēmu izveidot tā, lai pašvaldībām būtu pieejamas pilnīgas ziņas par katru 
ūdensobjektu to teritorijās un tajos paredzētajiem pasākumiem”; 

2.11. pasākums Nr. 54 – vēlams precizēt pasākumu aprakstu šādi: „Pilnveidot upju 
baseinu konsultatīvās padomes kapacitāti, lai veicinātu tās ieguldījumu plānu 
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izstrādē un īstenošanā, tai skaitā izglītojot padomes locekļus upju baseinu 
apsaimniekošanas jautājumos”. Ziņojumā varētu norādīt, ka līdz šim katrā no 
padomes sēdēm tās locekļiem tiek sniegta un apspriesta profesionāla informācija 
par kādu no tēmām, kas saistīta ar iespaidu uz ūdens objektu stāvokli un 
iespējamiem pasākumiem vides un ūdens kvalitātes uzlabošanai, tādējādi 
paaugstinot padomes locekļu kompetenci. Papildus būtu vēlams padomes sastāvā 
iekļaut pārstāvi no mežu apsaimniekošanas NVO; 

2.12. pasākums Nr.  55 – ziņojumā būtu vēlams norādīt, ka LVĢMC nav piešķirti 
līdzekļi darbam ar sabiedrību; 

2.13. pasākums Nr. 56 – ziņojumā būtu vēlams norādīt, kā panākt, lai apsaimniekošanas 
plānā ietvertie pasākumi būtu saistoši visos valsts pārvaldes līmeņos, piemēram, 
atbilstoši grozīt Ūdens apsaimniekošanas likuma V nodaļas „Upju baseinu apgabala 
apsaimniekošanas plāns un pasākumu programma” un 25.06.2009. MK noteikumu 
Nr.646 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un 
pasākumu programmām" nosacījumus un līdz ar to finansēt plānos un programmās 
ietverto pasākumu īstenošanas projektus; 

2.14. pasākums Nr. 63 – par lietderību un izpildes iespējām konsultēties ar Līvānu 
novada pašvaldību; 

2.15. pasākums Nr. 85 un 94 – ziņojumā būtu vēlams norādīt, ka nepieciešami ūdens 
kvalitātes nodrošināšanas un kontroles noteikumi zivsaimniecībām. Iespējams, ka 
tie varētu būt kā daļa no ezeru apsaimniekošanas noteikumiem, kas paredzēti 
94. pasākumā. 

 
3. Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna 2009.-2015.g. papildus 

pasākumu programmas izpildes veicināšanai būtu nepieciešams: 
3.1. atbilstošs finansējums no ES fondiem nākamajā plānošanas ciklā (2014. – 

2020.gadam); 
3.2. atbilstošs finansējums attiecīgajiem projektiem; 
3.3. tieša LVĢMC kā koordinējošas institūcijas sadarbība ar projektus īstenojošajām 

pašvaldībām. 
 
Lēmums pieņemts, apkopojot Konsultatīvās padomes locekļu viedokļus un veicot viņu 
elektronisko aptauju laikā no 2012.gada 9. līdz 26.novembrim. 
 
 
 

Apstiprinu: 

Daugavas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes priekšsēdētājs 

 

 
26/11/2012         Bruno Otersons 
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1.pielikums 
Daugavas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes 

26.11.2012. Lēmumam 
 

Precizējumi par Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna 2009.-2015.g. papildus pasākumu programmas izpildi  
Pasākuma saturs / ieviešanas statuss 

Nr. 
Pasākuma 
apraksts 

Pasākuma mērogs 
Nav sākts Notiek plānošana Notiek būvdarbi Notiek Pabeigts 

2.  Veikt 
nepieciešamos 
pasākumus 
notekūdeņu 
attīrīšanas 
iekārtu 
darbības 
efektivitātes 
uzlabošanai, 
lai 
nodrošinātu 
notekūdeņu 
attīrīšanu 
atbilstoši 
normatīvajos 
aktos 
noteiktajām 
prasībām 
(apdzīvotās 
vietas ar 
iedzīvotāju 
skaitu līdz 
2000). 

8 NAI: D432 („Kalsnavas 
pagasta padome” 
Jaunkalsnavā, „Kusas 
nami” Kusā, „Ļaudonas 
pagasta padome” Ļaudonā, 
„Vestienas komunālie 
pakalpojumi” Vestienā), 
D494 („Daugavpils gaļas 
kombināts” Daugavpilī, 
„Naujenes pakalpojumu 
serviss” Locikos), E248 
(„Nirzas pagasta padome” 
Raipolē, „Pildas pagasta 
padome” Pildā) 

 SIA „Daugavpils gaļas 
kombināts” 
Daugavpilī. 
 
„Nirzas pagasta 
padome” Raipolē 

„Pildas pagasta padome” 
Pildā – projektam ir jau TEP 
un tiek veikti projektēšanas 
darbi. 
 
„Kalsnavas pagasta 
padome” Jaunkalsnavā – ir 
ŪBK iesniegts TEPs, vēl 
nav akceptēts, bet plānošana 
jau ir uzsākta. 
 
SIA "Daugavpils ūdens" 
2010. gādā pārņēma SIA 
"Daugavpils gaļas 
kombināts" NAI 
apsaimniekošanu. 
SIA “Daugavpils ūdens“ 
plāno uzsākt projekta 
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpilī, III 
kārta” realizāciju, kuras 
ietvaros ir ieplānota: 
1. Ūdensvada ierīkošana no 
esošajiem Daugavpils 
centralizētā ūdensvada 
tīkliem līdz Križu 
mikrorajonam. Pēc projekta 
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpilī, III 
kārta” realizācijas, ir 
ieplānota SIA “Daugavpils 

 „Kusas nami” 
Kusā – 
projekti ir 
sākti, tie jau 
tiek būvēti. 

„Vestienas komunālie 
pakalpojumi” Vestienā. 
 
„Naujenes pakalpojumu 
serviss” Locikos – 2005. 
gadā tika realizēts projekts 
„Naujenes pagasta 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu 
rekonstrukcija”, kura 
ietvaros Naujenes pagasta 
Lociku ciemā tika izbūvētas 
NAI BIO M-150x2 ar jaudu 
300m3. 
 
 „Ļaudonas pagasta 
padome” Ļaudonā – 
Ļaudonā NAI jau ir 
izbūvētas un projekts ir tuvu 
pabeigšanai. 
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Pasākuma saturs / ieviešanas statuss 
Nr. 

Pasākuma 
apraksts 

Pasākuma mērogs 
Nav sākts Notiek plānošana Notiek būvdarbi Notiek Pabeigts 

gaļas kombināts“ 
ūdensgūtnes darbības 
pārtraukšana; 
2. Križu sadzīves 
notekūdeņu kanalizācijas 
sistēma tiks pieslēgta 
centrālajai Daugavpils 
pilsētas sadzīves 
notekūdeņu kanalizācijas 
sistēmai. Pēc projekta 
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpilī, III 
kārta” realizācijas, ir 
ieplānota esošās Križu 
mikrorajona NAI darbības 
pārtraukšana. Projekta 
realizācijas termiņš ir līdz 
2015.g. 

5. Ūdenssaimnie
cības attīstība  

Ūdenssaimniecība 
attīstība: Madonas rajona 
Murmastienes pagasta 
Murmastienē, Lazdonas 
pagasta Lazdonas ciemā, 
Dzelzavas pagasta 
Aizpurves ciema, Riebiņu 
novada Gaiļmuižas ciemā, 
Krāslavas novada 
Ezerkalna ciemā II kārta, 
Riebiņu novada Riebiņu 
ciemā, Līvānu novada 
Rožupes pagasta Rožupes 
ciemā, Vārkavas novada 
Vārkavas pagasta 
Vārkavas ciemā, 
Ogresgalā, Jēkabpils 
novada Zasas pagasta 

 Aiviekstes pagasta 
Kriškalnu ciemā – šeit 
notiek būvdarbi vai vismaz 
plānojās iepirkumi 
būvdarbiem. 

Ērgļu novada 
Sausnējas pagasta 
Sausnējas ciemā – 
projekts ir realizēts, 
vai arī tikts 
pabeigts tuvākajos 
mēnešos 
 
Rēzeknes novada 
Silmalas pagasta 
Vecružinas ciemā – 
šis ir 2.kārtas 
projekts, kas jau 
tuvojas 
pabeigšanai, vai ir 
jau pabeigts 

Jēkabpils 
novada Zasas 
pagasta Zasas 
ciemā – 
projekts netika 
realizēts  
 
Vārkavas 
novada 
Vārkavas 
pagasta 
Vārkavas 
ciemā– 
projekts netika 
realizēts. 
 

1. 2010. gadā Riebiņu 
novada Rušonas pagasta 
Gaiļmuižas ciemā, tika 
veikta NAI rekonstrukcijas 
projekta realizācija, 
izbūvējot NAI - BIO- 25.  
2. 2011. gadā Krāslavas 
novada Ezerkalna ciemā 
tika veikta 
ūdenssaimniecības sistēmas 
rekonstrukcija, projekta II 
kārtas realizācija. Projekta 
ietvaros tika renovēti 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīkli.  
3. 2010.gadā Riebiņu 
novada Riebiņu ciemā tika 
realizēts NAI 
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Pasākuma saturs / ieviešanas statuss 
Nr. 

Pasākuma 
apraksts 

Pasākuma mērogs 
Nav sākts Notiek plānošana Notiek būvdarbi Notiek Pabeigts 

Zasas ciemā, Daugavpils 
novada Ambeļu pagasta 
Ambeļu ciemā, Krustpils 
novada pašvaldības 
aģentūrā „Jaunāmuiža” 
(bijušais Jēkabpils rajona 
pansionāts) – Daugavas 
upju baseinu apgabalā 
noteikti ir apstiprināti 
daudz vairāk projekti un 
arī realizācijā ir vairāki 
desmiti 

rekonstrukcijas  projekts, 
izbūvējot NAI - BIO-150; 
4. 2011.gadā Līvānu novada 
Rožupes pagasta Rožupes 
ciemā tika realizēts projekts 
„Ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu 
rekonstrukcija un jaunbūve 
Rožupes pagasta, Rožupes 
ciemā, I un II kārtas” (NAI - 
BIO-75).   
5. 2008.gadā Daugavpils 
novada Ambeļu pagasta 
Ambeļu ciemā, tika veikta 
NAI - BIO-100 -
rekonstrukcija; 
6. 2011. gadā tika veikta 
Krustpils novada 
pašvaldības aģentūras 
„Jaunāmuiža” (bijušā 
Jēkabpils rajona 
pansionāta) NAI 
rekonstrukcija, izbūvējot 
NAI ar jaudu 75 m3/dnn. 

13. Izgāztuvju 
rekultivācija 

Normatīvo aktu prasībām 
neatbilstošo izgāztuvju 
rekultivācija: Madonas raj. 
Ērgļu nov. Jumurdas pag. 
„Andrupi”, Sausnējas pag. 
„Sidrabiņi” , Ērgļu nov. 
Ērgļu pag. „Lempēni”, 
Praulienas pag. „Jurupe”, 
„Ienāškalniņš” un 
„Silnieki”, M ārcienas pag. 
„Sūņi",  „Vorza” 
Murmastienes pag.; 

  Lielvārdes novada 
pašvaldības izgāztuves 
„Kr ātuves” sanācijas 
projekts atrodas 
projektēšanas stadijā. 
Rekultivāciju paredzēts 
veikt 2013.gadā. Kopējā 
rekultivējamā platība 
aptuveni 0,5 ha. 
 

  1. 2011. gadā tika veikta 
Jēkabpils novada Gārsenes 
pagasta CSA izgāztuves 
„Kabatas” rekultivācija; 
2. 2011. gadā tika veikta 
Daugavpils novada 
Demenes pagasta CSA 
izgāztuves „Demene” 
rekultivācija; 
3. 2011. gadā tika veikta 
Krustpils novada Atašienes 
pagasta CSA izgāztuves 
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Pasākuma saturs / ieviešanas statuss 
Nr. 

Pasākuma 
apraksts 

Pasākuma mērogs 
Nav sākts Notiek plānošana Notiek būvdarbi Notiek Pabeigts 

Rēzeknes raj. Ozolaines 
pag. „Rītiņi”; Ludzas raj. 
Zvirgzdenes pag. 
„Zvirgzdene”; Aizkraukles 
raj. Kokneses pag. 
„Koknese”; Jēkabpils nov. 
Gārsenes pag. CSA 
izgāztuve „Kabatas”, 
Barkavas pag. CSA 
izgāztuve „Mālsala”; 
Daugavpils nov. Demenes 
pag. CSA izgāztuve 
„Demene”; Varakļānu 
pilsētas izgāztuve 
„Varakļāni”; Kokneses 
nov. Bebru pag. „Cenši”; 
Krustpils nov. Atašienes 
pag. CSA izgāztuve 
„Troškas”; Lielvārdes 
novada pašvaldības 
izgāztuve „Krātuves” 

„Troškas” rekultivācija. 
 

17. 
 

Upes dabiskā 
tecējuma 
atjaunošana 

Dvietes palienē pie Skuķu 
ezera (D489)] 

 2,1 km [Kopš 1930. gados 
veiktajiem meliorācijas 
darbiem Dvietes upe ir 
taisns un dziļš kanāls. 
Pasākuma mērķis atjaunot 
dabiski līkumojošo Dvietes 
upes gultni 2,1 km garā 
posmā. Upes dabiskās 
gultnes atjaunošana uzlabos 
hidroloģisko režīmu Dvietes 
palienē, palielinot vidējo 
gruntsūdens līmeni, un 
kopējās bioloģiskās 
daudzveidības atjaunošanu 
Dvietes palienes pļavās. 
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Pasākuma saturs / ieviešanas statuss 
Nr. 

Pasākuma 
apraksts 

Pasākuma mērogs 
Nav sākts Notiek plānošana Notiek būvdarbi Notiek Pabeigts 

Tehniskā projekta izstrāde 
un saskaņošana un 
būvatļaujas iegūšana plānota 
līdz 30.11.2012., būvdarbi 
plānoti 2013.gadā.] – 2012. 
gadā tika izsniegti TN 
„Dvietes upes meandra loku 
atjaunošana 2,4km garumā”, 
pasūtītājs - Latvijas Dabas 
fonds (biedrība ”Dvietes 
senlejas pagastu 
apvienība”).   

38. Veikt 
piesārņoto vai 
potenciāli 
piesārņoto 
vietu 
detalizētu 
izpēti un 
sagatavot 
dokumentāciju 
sanācijas 
darbu 
veikšanai. 

7 potenciāli piesārņotas 
vietas: 1) atsevišķi areāli 
bijušajā Rumbulas 
lidlaukā, 2) bijusī 
dzelzsbetona rūpnīca 
Aizkrauklē, 3) atkritumu 
izgāztuve „Plaušu kalns” 
Jēkabpilī, 4) pesticīdu 
noliktava Viļānos - D459, 
5) SIA Eko Osta, bijusī 
PSRS naftas bāzes 
teritorija, 6) SIA 
"Vudisona termināls", 
bijusī armijas naftas bāze, 
7) SIA "VL Bunkering", 
bijusī Mīlgrāvja naftas 
bāze. 

Bijušajā Rumbulas 
lidlaukā sanācijas darbi 
uz doto brīdi nav 
veikti, un netiek 
plānoti. 
 

2011.gadā tika  izsniegti TN 
atkritumu izgāztuves 
„Plaušu kalns” rekultivācijai 
Sēlpils pagastā, Salas 
novadā.  
 
SIA Eko Osta, SIA 
Woodison Terminal, SIA 
VL Bunkerings  teritorijās ir 
paredzē veikt sanācijas 
darbus Šveices sadarbības 
projekta ietvaros „Vēsturiski 
piesārņoto vietu sanācija 
Sarkandaugavas teritorijā” 
notiek iepirkuma procedūra, 
sanācijas darbus paredzēts 
uzsākt 2013.gadā un 
paredzēts pabeigt 
2016.gadā. 

   

62. Rekonstruēt 
Salas pagasta, 
Pļaviņu un 
Jēkabpils 
aizsargdambju

Pļaviņas un Jēkabpils 
(D427 SP, D476) 

 1.Tika izsniegti TN 
projektam „Daugavas labā 
krasta aizsargdambja 
rekonstrukcijas un 
labiekārtošanas 3.kārtas 

  2011.gadā tika veikta 
projekta „Daugavas 
aizsargdambja 
rekonstrukcija un 
labiekārtošana” realizācija 
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Pasākuma saturs / ieviešanas statuss 
Nr. 

Pasākuma 
apraksts 

Pasākuma mērogs 
Nav sākts Notiek plānošana Notiek būvdarbi Notiek Pabeigts 

s, 
tehnoloģiskās 
iekārtas un 
pārgāznes, 
attīrīt 
Daugavas 
gultni pie 
Zeļķu tilta un 
lejpus 
Pļaviņām, 
likvidēt 
dolomīta 
atsiju atbērtni 
Pļaviņu 
ūdenskrātuves 
aizsargjoslā. 

realizēšana 570m garumā” 
(Jēkabpils pilsētas teritorijā 
posmā no Krustpils saliņas 
līdz Madonas ielai).   
 
2. Tika izsniegti TN 
projektam „Jēkabpils 
aizsargdambja 
rekonstrukcija un 
labiekārtošana Pļaviņu iela, 
Jēkabpilī”. 

Pļaviņās (Pļaviņu ielā 105) 
un Jēkabpilī (Krasta ielā 
85);   
2007. gadā tika veikta 
projekta „Ziemeļsusējas 
upes izskalotā kreisā krasta 
(Salas ciemata 
aizsargdambja) 
nostiprināšana, 60m garā 
posmā pie Auzānu kapiem” 
realizācija; 
 
2007. gadā tika veikta 
projekta „Sakas upes 
izskalotā kreisā krasta 
(aizsargdambja) 
nostiprināšana, 100m garā 
posmā Gravānu ciemā” 
realizācija; 
 
2007. gadā tika veikta 
projekta „Sakas salas 
pārgāznes kreisās puses 
nogāzes betonēšana, 100m 
garā posmā” realizācija; 
 
2007. gadā tika veikta 
projekta „Meniķa ar aizvaru 
būvniecība grāvī pie 
„Kronvaldiem””(Salas 
pagasta teritorijā) 
realizācija. 

VVD Lielr īgas RVP 
VVD Daugavpils RVP 
VARAM  


