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Gaujas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes sēde 
 

Protokols 
 
2012.gada 8.jūnijā Valmierā Nr.2 
 
Sēdē piedalās: 
Gaujas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes locekļi: 
1. Nevalstisko organizāciju pārstāvji: 

1.1. Anda Ruskule – "Baltijas Vides Forums" 
1.2. Elita Kalniņa – biedrība „Vides aizsardzības klubs” 
1.3. Dace Kalniņa – biedrība „Zemnieku saeima” 
1.4. Velta Antmane – Latvijas ekoloģijas biedrība 

2. Ministriju un to padotībā esošo institūciju pārstāvji: 
2.1. Ivars Kupčs – VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Vidzemes reģiona 

meliorācijas nodaļas vadītājs 
2.2. Andris Urtāns (padomes priekšsēdētājas vietnieks) – Dabas aizsardzības pārvaldes 

Dabas datu un plānojumu departamenta vecākais eksperts  
2.3. Inga Zariņa – Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas vecākā higiēnas ārste 

3. Plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji: 
3.1. Aivars Jakobsons, Rīgas plānošanas reģiona, Siguldas novada domes Darba, civilās un 

vides aizsardzības nodaļas vadītājs pārstāv Uģi Mitr ēvicu – Rīgas plānošanas reģiona, 
Siguldas novada domes priekšsēdētaju 

3.2. Sanita Jankovska – Rīgas plānošanas reģiona projektu koordinatore 
3.3. Māris Zvirbulis – Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis, Beverīnas 

novada domes priekšsēdētājs 
3.4. Ainārs Šteins – Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis, Līgatnes 

novada domes priekšsēdētājs  
Citi dalībnieki:  
1. Aivars Liepa – Valmieras reģionālās vides pārvaldes direktors 
2. Kristīne Rasiņa – VARAM Telpiskās plānošanas departamenta vecākā referente 
3. Ingars Siliņš – Vidzemes plānošanas reģiona, Valkas novada domes teritorijas plānotājs 
4. Kaspars Kalniņš – Vidzemes plānošanas reģiona, Valmieras pilsētas pašvaldības 

būvinženieris 
5. Linda Fībiga – LVĢMC Ūdens daļas vadītāja 
6. Kristīna Fedoroviča – LVĢMC Ūdens daļas vecākā speciāliste 
Sēdē nepiedalās šādi padomes locekļi: Normunds Aizkalns, Ņina Dūce, Inga Koļegova, 
Roberts Meijers, Alda Nikodemusa, Kārlis Albergs, Inesis Boķis 
 
Sēdi vada: I.Zariņa 
Protokolē: K.Fedoroviča 
Sēdes sākums: plkst. 13:15 

 
Sēdes darba kārt ība:  
1. Par iepriekšējā sēdē pieņemto lēmumu izpildi: 

1.1. Par ūdenstilpju un to piekrastes aizsargjoslu apsaimniekošanu 
1.2. Par Padomes ieteikumu un lūgumu VARAM/ ZM sniegt skaidrojumu par Gaujas un 

Ventas plānoto izslēgšanu no Eiropas lašu aizsardzības plāna un iespējām tās saglabāt 
Eiropas nozīmes lašupes statusā 

2. Par projektu „Waterways Forward” 
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3. Par upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna īstenošanas gaitu 
4. Citi jautājumi un ierosinājumi, nākamās sēdes plānošana 

 
1.1§ 

 
Par ūdenstilpju un to piekrastes aizsargjoslu apsaimniekošanu 

A.Urt āns atgādina, ka pagājušajā Padomes sēdē izraisījās diskusija saistībā ar aizsargjoslu 
izmantošanu/ neizmantošanu, to ietekmi uz ūdenstilpju kvalitāti. Proti, Aizsargjoslu likumā 
atļautās darbības ūdenstilpju aizsargjoslās bieži vien ir ierobežotas balstoties pēc piesardzības 
principa, lielākoties pasakot, ka labāk neko nedara un atstājām lietas kā ir. Saistība ar to 
A.Urtāns bija uzņēmies savas kompetences ietvaros šo lietu „pakustināt” un skatīties kas 
sanāk. Lai arī Aizsargjoslu likums bija atvērts, diskusijas, uz kurām tika aicināti Bioloģijas 
fakultātes speciālisti, izpalika, jo tajā brīdī atklājās vēl viena papildus problēma saistībā ar 
Vidzemes plānošanas reģiona „Lielās upju talkas” tuvošanos. Proti, atbilstoši 13.06.2006. MK 
noteikumus Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas 
kārtība” secināts, ka ir jāsaskaņo tādas darbības kā upes tīrīšana, grūžu izcelšana utt. Šādu 
darbu veikšanai ir nepieciešami Tehniskie noteikumi un, ja upes sateces baseins virs 20 km2, 
vai ezers>10 ha arī Zivsaimnieciskā ekspertīze. Atsevišķo gadījumos ir nepieciešama arī 
ekspertīze par ietekmi uz ūdensobjektu. No tā izriet formālais pieņēmums, ka, upē iekritušas 
pudeles izcelšanai ir oficiāli j āsniedz pieteikums RVP Tehnisko noteikumu saņemšanai par 
piegružojuma izcelšanu no upes. Tādejādi  esošā likumdošana kavē/ paralizē ūdenstilpju 
apsaimniekošanu. Īstenojot „Lielo upju talku” Vidzemes plānošanas reģionā šī problēma 
saasinājās. Dokumentācijas sagatavošanai atbilstoši minētajiem MK noteikumiem 20 
ūdensobjektiem prasīja vairākas dienas. Būtībā problēmu rada tas, ka minētajos MK 
noteikumos ir saliktas kopā divas dažādas lietas/ līmeņi – gan ostu akvatoriju pārtīrīšana, gan 
ūdenstilpju tīrīšana. Tādēļ sadarbojoties ar pazīstamajiem juristiem A.Urtāns sagatavoja un 
vairāk nekā pirms 3 mēnešiem iesniedza Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP) priekšlikumus 
grozījumiem 13.06.2006. MK noteikumos Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju 
tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” (protokola 1.pielikums uz 4 lp.) tālāk virzīšanai uz 
VARAM. DAP atzinās, ka šie labojumu priekšlikumi vienkārši nogūla atvilktnē, lai pavairītos 
no iespējamām problēmām, tomēr tajā pat laikā DAP juridiskais dienests piekrita, ka šie MK 
noteikumi ir „administratīvā bremze”, kas neatbilst reālajai situācijai ūdenstilpju 
apsaimniekošanā un atbalstīja ideju, ka šādus priekšlikumus MK grozījumiem VARAM 
iesniedz Gaujas Padome. Tādēļ A.Urtāns piedāvā šo lietu tālāk virzīt pašai Padomei, 
vienojoties par termiņu, līdz kuram Padomes locekļi komentē sagatavotos grozījumu 
priekšlikumus un tad Padomes kopējo saskaņoto variantu nosūtot LVGMC iesniegšanai 
VARAM. 
M.Zvirbulis  uzskata, ka šie priekšlikumi grozījumiem līdz galam problēmas neatrisinās, jo 
praksē ir situācijas, kad upē, kuras platums ir 25-30m, iegāžas 120 gadus vecs bērzs vai kāds 
lielāks koks, tādejādi tas noklāj visu akvatoriju un pēc gada, kad tas tur jau ir nogulējis, to 
izvilkt vairs nav iespējami ne ar modernu tehniku, ne vinčām. Ja upes dziļums pirms gada tai 
vietā bija 1.5-1.8m, tad pēc, iegrimstot gruntī, vairs ir tikai 0.5m. Līdz ar to, ja upē ik pēc 
posma ir šāds iegāzies koks, tās tilpums samazinās, zūd zivju resursi, kā arī rodas plūdu 
bīstamība liela nokrišņu daudzuma gadījumā. Būtu jācīnās ir iemesliem, nevis sekām – ir 
profesionālie meža dienesta speciālisti, ar kuriem īpašniekam būtu kopā jāapseko krasti, 
aizvācot krūmus un nozāģējot vecus savu mūžu nodzīvojušus kokus pirms tie iekrīt upē un tas 
būtu jādara ziemā. 
A.Urt āns informē, ka tikko tika pieņemti jaunie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 
(02.05.2012. MK noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”), kuri nosaka, 
ka īpašnieks ir tiesīgs cirst kokus līdz 20cm diametrā un atļauju koku ciršanai šajā gadījumā 
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izdod vietējā pašvaldība, kurai līdz šā gada beigām ir jāizdod arī atbilstošie vietējās 
pašvaldības domes saistošie noteikumi par to kādā veidā jānotiek šai koku ciršanai ārpus meža. 
M.Zvirbulis  iebilst, ka gar upēm pārsvara ir meži nevis lauksaimniecības zemes. 
A.Urt āns informē, ka saistībā ar mežiem šogad Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava„ 
gatavo projektu par piekrastes aizsargjoslu apsaimniekošanu, tā kā arī meža zemei kaut kādi 
uzlabojumi varētu būt. 
A.Šteins uzsver, ka ir jāiziet no tā, ka ūdens teces īpašniekam pašam ir jāatbild par upes tīrību 
un normāla upe ir tā, kas tek. 
M.Zvirbulis  piebilst, ka saistībā ar aizsargjoslām var novērot arī tādas komiskās situācijas, kad 
tiek nomērīti precīzi 30m un aiz tiem uzreiz veikta kailcirte, tā kā nekāda ainava arī netiek 
saglabāta. 
E.Kalniņa saistībā ar priekšlikumiem grozījumiem MK noteikumos Nr.475 jautā, kā tad tagad 
sanāks ar meliorācijas notecēm? 
A.Urt āns skaidro, ka negribējis to tā tieši atrunāt, jo valsts nozīmes ūdensnoteka ir gan 
meliorācijas grāvis, gan Abavas upe. 
K.Kalni ņš saistībā ar to min gadījumu ar Auces upi. Proti, bija atnākusi vēstule no VSIA 
„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ar lūgumu atbrīvot upes krastus no apauguma 
10m joslā, jo tūlīt jau braukšot rakt (meliorācijas projekts). Pārbaudot informāciju Iepirkumu 
uzraudzības biroja mājas lapā atklājās, ka upes tīrīšanas projekts jau ir iepirkts. Tai pat laikā 
VVD būvniecības atļauja nav izdota. Vienīgais, ko K.Kalniņš panāca, ka Jelgavas RVP 
meliorācijas projektam tehniskajos noteikumos ierakstīja, ka ļauj rakt, ja zemes īpašnieks 
piekrīt uz viņu zemi braukt. Praksē Auces krasta īpašnieki nepiekrita un uz to krastu neviens 
nebrauca, ka rezultāta šis krasts uztaisīts principā par novadgrāvi un tas tiek izskalots. Ja to 
koku bijis pa daudz tos varēja vienkārši nozāģēt, nav jau jēgas braukt ar ekskavatoru un rakt ar 
saknēm, jo saknes jau nostiprina krastus. 
A.Urt āns papildina, ka Auces upe, kuru pirms 20-30 gadiem vienreiz meliorēja, formāli visos 
sarakstos ir kļuvusi par ūdensnoteku nevis upi un līdz ar to tagad to bez nekādiem noteikumiem 
var meliorēt. 
I.Kup čs akcentē, ka problēmas rada arī tas, ka tūkstošiem km Latvijā ir koplietošanas grāvji 
(daudz īpašnieku) un tos nevar iztīrīt, ja, pirmām kārtam viņi nav valsts vai valsts nozīmes. 
Proti, īpašniekiem būtu jātaisa kaut kādas kopējās vienošanas vai jādibina biedrība, kura varētu 
ar to nodarboties, taču lielāka daļa īpašnieku to nevēlās. Otrkārt, meža meliorācijas projektus 
apmaksā mežinieki, bet lielās valsts nozīmes ūdensnotekas apsaimnieko VSIA „Zemkopības 
ministrijas nekustāmie īpašumi” un ja lejpusē konkrētā lauksaimniecības zemju ūdensnoteka 
nav tīrīta, tad augštecē esošajiem mežiem nav jēgas tīrīt. 
E.Kalniņa uzsver, ka meliorācijas projektiem VSIA „Zemkopības ministrijas nekustāmie 
īpašumi” piešķir finansējumu pēc principa „kas pirmais prasa, tas pirmais saņem”, taču 
finansējuma piešķiršanai būtu jānosaka prioritātes, jo visiem naudas nepietiks nekad. 
I.Kup čš piebilst, ka meliorācijas sistēmas privātīpašniekiem atdotas pa velti, tāpēc arī 
īpašnieki paši neko nedara. 
D.Kalniņa secina, ka kopumā meliorācija ir bēdīgā stāvoklī, jo viss sadalīts īpašumos. Ja kāds 
labāk pārzin ar šo jautājumu saistītu likumdošanas jomu, varētu kaut-ko ieteikt lietas labā. 
A.Šteins uzsver, ka īpašniekam jābūt pienākums uzturēt kārtību. 
A.Urt āns piedāvā šādu prasību iekļaut priekšlikumos grozījumiem MK noteikumos Nr.475. 
Pārējie Padomes locekļi piekrīt. 
Nolēma: līdz 30.jūnijam Padomes locekļiem sniegt komentārus par A.Urtāna izstrādātajiem 
priekšlikumiem grozījumiem 13.06.2006. MK noteikumos Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un 
ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” (protokola 1.pielikums uz 4 lp.) un lūgt 
LVĢMC Padomes kopējo saskaņoto grozījumu priekšlikumu gala variantu oficiālās vēstules 
formā iesniegt VARAM. 
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1.2§ 

 
Par Padomes ieteikumu un lūgumu VARAM/ ZM sniegt skaidrojumu par Gaujas un 
Ventas plānoto izslēgšanu no Eiropas lašu aizsardzības plāna un iespējām tās saglabāt 

Eiropas nozīmes lašupes statusā 
E.Kalniņa atgādina par ZM sniegto atbildi (ZM 14.02.2012. vēstule Nr.4.2-1.3/560/2012) uz 
Padomes ieteikumu un skaidrojumu par Gaujas un Ventas plānoto izslēgšanu no Eiropas lašu 
aizsardzības plāna un iespējām tās saglabāt Eiropas nozīmes lašupes statusā. E.Kalniņa piebilst, 
ka ZM sniegta atbilde ir visai neskaidra, taču viņa nepiekrīt ZM uzstādījumam, ka Gauja un 
Venta ir „potenciālās lašupes”, jo tai pat brīdī ZM apgalvo, ka arī gandrīz visas pārējās Latvijas 
upes būtu kvalificējamas kā „potenciālas lašupes”. 
M.Zvirbulis un A.Šteins piekrīt, ka ZM sniegta atbilde ir diezgan neskaidra, tomēr iebilst pret 
to, ka ZM Gauju definē kā „potenciālo” nevis „savvaļas lašupi”, pamatojot ar to, ka laši 
nārstojas Gaujas pietekās un to, ka Gaujā laši jau vēsturiski ir bijuši. Latvijā ir upes, kur lašus 
ievieš mākslīgi, tomēr Gaujā tie jau ir bijuši dabīgi. 
A.Urt āns piedāvā atkārtot vēstuli, to pamatojot ar atsaucēm uz starptautisko zinātnisko 
literatūru (1996.gada grāmata „Baltijas lašu stāvoklis” u.c.) un lūgt skaidrojumu kāpēc tagad 
tas tiek apgāzts. 
D.Kalniņa min, ka iespējams Gaujā ielaiž lašveidīgos un tāpēc to definē kā „potenciālo” nevis 
„savvaļas lašupi”. 
A.Šteins ierosina otrreiz vairs nelūgt skaidrojumu, bet gan pieprasīt, lai Gauja tiktu atzīta par 
„savvaļas lašupi” un, ja ZM atsakās, tad, lai precīzi norāda kritērijus, kāpēc Gaujas upi nevar 
iekļaut „savvaļas lašupju” sarakstā. Gadījumā, ja atbilde nav pozitīva, tad uz nākamo Padomes 
sēdi uzaicināt ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītāju 
vai citu deleģētu pārstāvi, lai paskaidro šo situāciju. 
A.Urt āns ierosina negatīvās atbildes gadījumā uz nākamo sēdi uzaicināt arī zivju ekspertu Jāni 
Birzaku. 
Pārējie padomes locekļi piekrīt. 
Nolēma: iebilst pret to, ka ZM Gaujas upi definētu kā „potenciālo” nevis „savvaļas lašupi” un 
pieprasīt, lai Gauja tiktu iekļauta „savvaļas lašupju” sarakstā, pretējā gadījumā lūgt ZM precīzi 
norādīt kritērijus kāpēc Gauja nevar tikt iekļauta „savvaļas lašupju” sarakstā, jo no ZM 
14.02.2012. vēstules Nr.4.2-1.3/560/2012 tas nav saprotams. Uzdot LVĢMC šo Padomes 
viedokli oficiālās vēstules formā iesniegt ZM. Gadījumā, ja ZM atbilde nav pozitīva, tad 
aicināt uz nākošo Padomes sēdi ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas 
nodaļas vadītāju vai citu deleģētu pārstāvi sniegt paskaidrojumus šajā jautājumā; kā arī 
uzaicināt zivju ekspertu Jāni Birzaku. 
 

2.§ 
 

Par projektu „ Waterways Forward” 
A.Urt āns iepazīstina ar projektu „Waterways Forward” (protokola 2.pielikums uz 4 lp.). 
S.Jankovska papildus ziņo, ka Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Rīgas un Kurzemes 
plānošanas reģioniem Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros ir 
iesniedzis un saņēmis apstiprinājumu uz ūpju tūrisma attīstību orientēta projekta koncepcijai un 
domājams, ka tiks apstiprināts arī pats projekts, kas šodien jau tika iesniegts. 
Nolēma: pieņemt informāciju zināšanai un uz nākamo sēdi uzaicināt S.Jankovskas pieminētā 
uz ūpju tūrismu orientēta projekta pārstāvi informēt par projektu. 
 

3.§ 
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Par upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna īstenošanas gaitu 

L.Fībiga iepazīstina ar Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna īstenošanas 
gaitu (protokola 3.pielikums uz 4 lp.) un lūdz Padomes locekļus sniegt informāciju par jau 
īstenotajiem vai vēl šogad plānotajiem Gaujas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 
pasākumu programmas papildus pasākumiem/ projektiem (izņemot Eiropas fondu 
līdzfinansētos projektus – par tiem informācija tiks vākta centralizēti no par fondiem 
atbildīgajām institūcijām), aizpildot projektu aptaujas anketu (protokola 4.pielikums uz 1lp.). 
D.Kalniņa lūdz precizēt, kur ir atrodamas L.Fībigas pieminētās nacionālās vadlīnijas – videi 
draudzīgas hidrotehniskās būvniecības nosacījumi, būvējot, renovējot vai rekonstruējot 
meliorācijas sistēmas un polderus. 
L.Fībiga paskaidro, ka šobrīd šādu vadlīniju nav, taču to izstrāde tika iekļauta kā viens no 
papildus pasākumiem upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu ietvaros un bija plānots, 
ka šādas vadlīnijas varētu izstrādāt ZM. 
I.Kup čs saistībā ar meliorācijas projektiem piebilst, ka problēmas rada tas, ka meliorācijas 
projektu īstenošanai ir ļoti ierobežots laiks. Proti, normatīvajos aktos noteikts, ka līdz Jāņiem 
nedrīkst praktiski veikt nekādus būvniecības darbus, pēc Jāņiem atliek jūlijs, augusts un 
septembris atkarībā no tā cik „slapjš”, kad būvniecība vairs nav tik kvalitatīva. Patlaban 
aktuālākā problēma ir tā, ka cīnāmies ar sekām – veicam meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas 
darbus ar ES līdzfinansējuma palīdzību, jo trūkst līdzekļu uzturēšanai, taču uzturēšana izmaksā 
daudz mazāk nekā renovācija un tā būtu arī videi draudzīgāka (renovācija – ja neko nemaina; 
rekonstrukcija – ja kaut kas tiek mainīts). 
A.Šteins paskaidro, ka ES fondu līdzekļi paredzēti kohēzijai (līdzsvarošanai), tādēļ tie tiek 
piešķirti tikai jaunu objektu izbūvei, ar to domu, ka jāsāk pelnīt pašiem. Esošās infrastruktūras 
uzturēšana no ES fondiem netiek atbalstīta. 
M.Zvirbulis  uzsver, ka meliorācijas sistēmu uzturēšanā pirmām kārtām jābūt ieinteresētiem 
pašiem īpašniekiem un ka izmaksu segšanai varētu iespējams izmantot daļu no zemes nodokļa 
ieņēmumiem. 
A.Šteins informē, ka ir runāts par šo jautājumu, taču pašvaldības ir kategoriski pret, jo ir daudz 
citu problēmu, ko risināt, bet zemes nodoklis (~1Ls/ha gadā par lauksaimniecības zemi vai 
vairāk atkarība no pašvaldības) ir vairāk nekā smieklīgs salīdzinot ar to cik nepieciešams 
meliorācijas sistēmu uzturēšanai (uz 1km vajadzīgi ap 8 tūkst. Ls). 
M.Zvirbulis  piebilst, ka situāciju sarežģī arī bebri, paceļot gruntsūdeņu līmeni, kā rezultātā bez 
iztīrīšanas ar tehniku to jau vairs nevar atjaunot. Bez tam arī īpašniekiem var būt pretējās 
intereses. Piemēram, ja viens īpašnieks „tur” ūdeni, jo viņam patīk, ka pavasarī peldas pīles, 
bet otrs dēļ tā applūst, tad pirmajam nekas cits neatliek, ka izrakt sev citu novadgrāvi. 
A.Urt āns ierosina apkopot aktuālos meliorācijas sistēmas jautājumus un iespējamos 
risinājumus un caur Padomi virzīt šīs lietas tālāk. 
I.Kup čs informē, ka ir "Latvijas melioratoru biedrība", kas izskata visus šos aktuālos 
jautājumus, taču problēma ir tā, ka trūkst sertificēto speciālistu un jaunie praktiski vairs netiek 
gatavoti. Pašlaik vidējais sertificēto speciālistu vecums būvuzraudzībā ir 60 gadi un 
projektēšanā – 65 gadi. Jelgavas universitātei tika lūgts rast vairāk budžeta vietu šādu 
speciālistu sagatavošanai. Par šīm meliorācijas lietām tika runāts arī 2 nedēļās atpakaļ 
starptautiskajā konferencē Tartū un secināts, ka, ja Somijā vēl būvē, tad Latvijai, Lietuvai un 
Igaunijai ir aktuāla uzturēšana. Taču viņi tur, kur pārtīra (vairāk gan bijām mežu objektos) 
veido nosēddīķus, pie kam tā, lai ūdens grieztos/ virpuļotu un tad aizietu, bagarējot atstāj lielos 
akmeņus, lai veidotos strautiņš un tml. I.Kupčs ierosina uz nākamo sēdi aicināt „Latvijas 
melioratoru biedrības” priekšsēdētaju runāt par šīm meliorācijas problēmām. 
D.Kalniņa informē, ka Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikumā bija ūdens saimniecības 
speciālisti un ierosina, ka Padome no savas puses varētu rosināt IZM papildināt šo programmu 
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(iespējams var integrēt) ar meliorācijas jautājumiem (tie varētu būt melioratori praktiķi), kā arī 
iespējams tā varētu būt arī Lauksaimniecības universitāte, kas varētu sagatavot šāda veida 
speciālistus. 
I.Kup čs piedāvā atsūtīt šāda veida vēstules paraugu. 
A.Urt āns papildus informē, ka dāņiem ir izstrādāta videi draudzīgās meliorācijas metodika – 
„soft-management” (1985.gada grāmata). 
D.Kalniņa saistībā ar pasākumu programmā paredzētajiem lauksaimniecības papildus 
pasākumiem ārpus pret nitrātiem jutīgajās teritorijās uzsver, ka LAP ietvaros finansējums tiek 
piešķirts tikai pret nitrātiem jutīgajai teritorijai. 
K.Fedoroviča iebilst, ka tika pieņemti jaunie MK noteikumi par riska ūdensobjektiem 
(31.05.2011. MK noteikumi Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”), kuros teikts, ka, 
plānojot nākamā perioda finansējumu ir jāņem vērā arī upju baseinu apsaimniekošanas plānos 
noteiktos riska ūdensobjektus, proti: „Lai veicinātu Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto 
mērķu sasniegšanu riska ūdensobjektos, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus Eiropas 
Savienības finansējuma piesaistei Eiropas Savienības 2013.–2020.gada finanšu plānošanas 
periodā, tajos iekļauj pasākumus, kas ļauj kvantitatīvi samazināt negatīvo ietekmi uz riska 
ūdensobjektiem.” 
M.Zvirbulis  saistībā ar Gaujas upju baseinu apgabala pasākumu programmas papildus 
pasākumiem HES uzsver, ka drošuma programmas vajadzīgas tikai tām HES kaskādēm, kurām 
ir vairāki īpašnieki, jo nav noteikumu, kas augštecē esošajam īpašniekam liktu brīdināt lejtecē 
esošo īpašnieku par HES slūžu atvēršanu vai pārraušanu (piemēram, pavasaru plūdu gadījumā), 
kā rezultātā lejtece var applūst. 
A.Urt āns piebilst, ka ir jāapkopo informācija par HES papildus pasākumu izpildi, lai varētu 
lemt par turpmāko rīcību un iesaka LVĢMC kā vienu no informāciju avotiem VVD Jūras un 
iekšējo ūdeņu pārvaldi. 
A.Urt āns saistībā ar L.Fībigas prezentācijā sniegto informāciju par projektiem lūdz precizēt, 
vai „Gauja-Koiva” projekta (Igaunijas-Latvijas programmas projekts „Pasākumi kopīgai 
pārrobežu Gaujas/Koivas upes baseina apgabala apsaimniekošanai”, 01.07.2011 – 30.06.2013) 
ietvaros tik tiešām tiks izstrādāts kopējs Igaunijas-Latvijas Gaujas/Koivas upju baseinu 
apgabala apsaimniekošanas plāns vai tikai vienkārši tiks saskaņoti upju baseinu 
apsaimniekošanas aspekti (metodikas ūdensobjektu noteikšanai un tml.)? 
A.Ruskule, kā projektā iesaistītā partnera pārstāvis, paskaidro, ka projekta laikā tiks saskaņoti 
metodoloģiskie aspekti starp Igauniju un Latviju, nevis izstrādāts kopējs plāns Gaujas upju 
baseinu apgabalam. Taču veiktajiem darbiem ir jāatvieglo kopēja plāna sagatavošanu 
nākamajam periodam, kuru ir jāizstrādā līdz 2015.gadam. Vairāk informācijas par projektu var 
atrast projekta mājas lapā – http://gauja.balticrivers.eu/lv/par-projektu. 
A.Urt āns ierosina uzaicināt uz nākamo sēdi „Gauja-Koiva” projekta pārstāvi no BEF informēt 
par šo projektu. 
Pārējie padomes locekļi atbalsta. 
E.Kalniņa informē, ka arī Krievijā NVO izstrādā kaut kādus baseinu plānus. 
Nolēma: 
1. LVĢMC aizpildāmo anketu par Gaujas upju baseina apgabalā īstenotajiem vai plānotajiem 
ūdens kvalitāti uzlabojošajiem projektiem/ pasākumiem (protokola 4.pielikums uz 1 lp.) 
izsūtīt elektroniski visiem Padomes locekļiem. Savukārt Padomes locekļiem iespēju 
robežās aizpildīt minēto anketu un atgriezt LVĢMC vai kā savādāk informēt LVĢMC par 
Gaujas apgabalā īstenotajiem vai plānotajiem ūdens kvalitāti uzlabojošajiem projektiem/ 
pasākumiem; 

2. Uz nākamo sēdi aicināt "Latvijas melioratoru biedrības" priekšsēdētāju informēt par videi 
draudzīgās meliorācijas iespējām; 
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3. Ieteikt IZM rast iespējas sagatavot speciālistus meliorācijas jomā, piemēram, papildinot 
Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma ūdens saimniecības speciālistu programmu ar 
meliorācijas jautājumiem (ja ir iespējams integrēt) un/vai arī rast iespēju sagatavot šādus 
speciālistus Lauksaimniecības universitātē. Saistībā ar to uzdot I.Kupčam sagatavot un 
atsūtīt vēstules tekstu LVĢMC, bet LVĢMC šo Padomes ieteikumu oficiālās vēstules 
formā iesniegt IZM; 

4. Ieteikt LVĢMC, kā vienu no informāciju avotiem par HES papildus pasākumu izpildi, 
VVD Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi; 

5. Uz nākamo sēdi A.Ruskulei uzaicināt „Gauja-Koiva” projekta pārstāvi no BEF informēt 
par šo projektu. 

 
4.§ 

 
Citi jaut ājumi un ierosinājumi, nākamās sēdes plānošana 

Nolēma: nākamo sēdi rīkot šī gada oktobrī Līgatnē (uzņem A.Šteins) un tās darba kārtībā 
provizoriski iekļaut šādu jautājumus: 
1. Padomes priekšlikumi grozījumiem 13.06.2006 MK noteikumos Nr.475 „Virszemes 
ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” – sasniegtais progress 
(ziņo A.Urtāns); 

2. ZM viedoklis par Gaujas upes iekļaušanu/ neiekļaušanu „savvaļas lašupju” sarakstā 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas 
laša krājumam un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto (ja ZM atbilde ir negatīva; 
LVĢMC uzaicināt ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas 
vadītāju vai citu deleģētu pārstāvi; kā arī uzaicināt zivju ekspertu Jāni Birzaku); 

3. Par Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas uz ūpju tūrismu orientēto projektu 
(ja projekts tiks apstiprināts; S.Jankovskai uzaicināt projekta pārstāvi); 

4. Par videi draudzīgās meliorācijas iespējām (uzaicināt "Latvijas melioratoru biedrības" 
priekšsēdētāju); 

5. Par „Gauja-Koiva” projektu (A.Ruskulei uzaicināt projekta pārstāvi no BEF); 
6. Gaujas upju baseinu apgabala pasākumu programmas progresa ziņojums (gatavo 

LVĢMC). 
 
Sēde slēgta: plkst. 15:30 
 
 
 
 
Padomes priekšsēdētāja _______________________ / Inga Zariņa / 
 
 
Protokolēja _______________________ / Kristīna Fedoroviča / 


