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Gaujas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes sēde 
 

Protokols 
 
2012.gada 11.oktobrī Līgatnē Nr.3 
 
Sēdē piedalās: 
Gaujas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes locekļi: 
1. Nevalstisko organizāciju pārstāvji: 

1.1. Anda Ruskule – „Baltijas Vides Forums” 
1.2. Normunds Aizkalns – biedrība „Mazās Hidroenerģētikas asociācija” 
1.3. Dace Kalniņa – biedrība „Zemnieku saeima” 
1.4. Dace Kalniņa (biedrība „Zemnieku saeima”) pārstāv Ņinu Dūci – Lauksaimnieku 
organizāciju sadarbības padomi 
1.5. Velta Antmane – Latvijas ekoloģijas biedrība 

2. Ministriju un to padotībā esošo institūciju pārstāvji: 
2.1.Andris Urtāns – Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu un plānojumu departamenta 

vecākais eksperts 
2.2. Inga Zariņa – Veselības inspekcijas Kontroles pārvaldes Vidzemes kontroles nodaļas 

vecākā higiēnas ārste 
2.3. Alda Nikodemusa – VARAM Telpiskās plānošanas departamenta reģionālās 

plānošanas nodaļas vadītāja 
3. Plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji: 

3.1. Jānis Zilvers, Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, pārstāv Uģi Mitrevicu 
– Rīgas plānošanas reģionu, Siguldas novada domes priekšsēdētāju 

3.2. Sanita Jankovska – Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības 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. Dace Strigune – „Baltijas Vides Forums” 
2. Ilze Bergmane – biedrības „Latvijas melioratoru biedrība” priekšsēdētāja 
3. Jānis Mirķis, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Vidzemes reģiona 

meliorācijas nodaļas Cēsu sektora vadītājs 
4. Ingars Siliņš, Valkas novada teritorijas plānotājs 
5. Ilmārs Eglītis, Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas 

pārvaldes vadītāja vietnieks 
6. Kristīna Fedoroviča – LVĢMC Ūdens daļas vecākā speciāliste 
7. Anete Šturma – LVĢMC Ūdens daļas vecākā speciāliste 

Sēdē nepiedalās šādi padomes locekļi: Elita Kalniņa, Ivars Kupčs, Inga Koļegova, Roberts 
Meijers, Kārlis Albergs, Inesi Boķis 
 
Sēdi vada: I.Zariņa 
Protokolē: A.Šturma  
Sēdes sākums: plkst. 13:00 
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Sēdes darba kārt ība:  
1. Par Igaunijas-Latvijas programmas 2007.-2013.g. projektu „Pasākumi kopīgai 

pārrobežu Gaujas/Koivas upes baseina apgabala apsaimniekošanai”; 
2. Par videi draudzīgās meliorācijas iespējām; 
3. Gaujas upju baseinu apgabala pasākumu programmas izpildes progresa ziņojums; 
4. Aktualitātes un ierosinājumi, nākamās sēdes plānošana. 

 

1.§ 
 

Par Igaunijas-Latvijas programmas 2007.-2013.g. projektu „Pasākumi kop īgai 
pārrobežu Gaujas/Koivas upes baseina apgabala apsaimniekošanai” 

D.Strigune iepazīstina ar projektu „Pasākumi kopīgai pārrobežu Gaujas/Koivas upes baseina 
apgabala apsaimniekošanai” (protokola 1.pielikums uz 3 lp.). 

Nolēma: pieņemt informāciju zināšanai. 

 

2.§ 
 

Par videi draudzīgās meliorācijas iespējām 
I.Bergmane sniedz informāciju par videi draudzīgās meliorācijas iespējām (protokola 
2.pielikums uz 6 lp.). 

D.Kalniņa papildina, ka Čehijas Lauku attīstības programmas Agrovides pasākumu ietvaros 
var veikt arī upju rekultivāciju. Latvijā Lauku attīstības programmā šādā iespēja nav 
paredzēta; nav programmas, kas sekmētu, lai meliorācijas sistēmas būtu maksimāli videi 
draudzīgas. Ierobežojumus uzliek arī iepirkumu nosacījums – „zemākā cena”.  

I.Bergmane papildina, ka nosēddīķu tīrīšana būtu jāveic ik pēc 4-5 gadiem ar ekskavatoru. Ja 
ūdensnotekas būtu regulāri koptas (cirsti krūmi, regulāri tīrītas gultnes no sanesumiem), tad 
rekonstrukcijas darbi nebūtu nepieciešami. Realitāte viss ir tik tālu aizlaists, ka gultnes 
šķērsgriezumu nevar savādāk atjaunot – ir jānogāž visi koki, krūmi, lai gultnei varētu tikt klāt. 
Ir arī zināmais finansiāls ierobežojums. Varbūt, ka valsts to var regulēt. Patlaban Eiropas 
finansējums noteikts latos uz kubu, caurtekas metru. Ja grib ieviest papildus vides pasākumus, 
tad tiek pārsniegti šie noteiktie finansējuma limiti. 

D.Kalniņa jautā, kāds ir ūdensnoteku stāvoklis Latvijā, cik daudz ūdensnoteku ir norakstītas. 

I.Bergmane atbild, ka ļoti maz ūdensnoteku ir norakstītas. Oficiāli neviens meliorācijas 
sistēmas nenoraksta. Patlaban tiek veidots meliorācijas kadastrs, kurā visas šīs sistēmas tiek 
iezīmētas. Kadastrā tās ir, lai arī tām virsū ir apbūve, meži. Norakstītas tās netiek.   

D.Kalniņa komentē, ka jau daudzviet ir saauguši meži, izveidojušās jaunaudzes. Kāds būtu 
risinājums? 

I.Bergmane atbild, ka to atrisinās tirgus. Šobrīd, kad domājam, ka platība jau ir norakstīta, ir 
redzams, ka tur pērk, zāģē, šķelda, ir jau uzarts. Šobrīd graudu cenas ir labas un ir cerība 
dabūt lielākus platību maksājumus. Tādēļ domājams, ka atpakaļ uz apmežošanu neaizies, tiks 
mēģināts atgriezt šīs platības par lauksaimniecības zemi. I.Bergmane uzskata, ka šobrīd nav 
spēkā nosacījums par to, ka uz 2003.gadu tā nav bijusi lauksaimniecības zeme.  

D.Kalniņa iebilst, ka nosacījumi ir spēkā līdz 2013.g. 31.decembrim. 

I.Bergmane atbild, ka šie nosacījumi ies uz nākamo plānošanas periodu. 
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D.Kalniņa papildina, ka Gaujas baseins ir Vidzemē, kur maza daļa ir tendēta uz graudaugu 
audzēšanu. Saimniecībām ūdensnotekas ir finansiāli neizdevīgi atjaunot, trūkst motivācijas. 

I.Bergmane papildina, ka meliorācijas sistēmu inventarizācija nav veikta. Meliorācijas 
likumā tā bija noteikta kā valsts funkcija, tomēr 2010.g. Meliorācijas likums tika grozīts. 
Tagad, ja kāds grib kaut ko darīt savā platībā, kura ir meliorēta, viņam pašam ir jāveic 
inventarizācija. Piemēram, ja kāds grib būvēt māju 0,3 ha platībā, viņam jāgriežas VSIA 
„Zemkopības nekustāmie īpašumi” pēc tehniskajiem noteikumiem un tajā brīdī no viņa būtu 
jāprasa viņa zemes inventarizācijas lieta. VSIA „Zemkopības nekustāmie īpašumi” šādā rīcībā 
loģiku nesaskata un tādejādi neprasa šo inventarizācijas lietu. Inventarizācija būtu jātaisa 
vienlaidus, sākot ar vienu pagastu, visām platībām, lai saprastu situāciju kopumā.  

M.Zvirbulis  komentē, ka meliorācija ir saistīta ar valsts nekustamo īpašumu, kur nauda 
periodiski tiek izdalīta, noteces tiek tīrītas, pļautas. Novados nav kārtīgas meliorācijas. Ja 
notekas augštecē ir apzinīgi zemnieki, kas tās kopj, bet pa vidu ir īpašnieks, kas atguvis 
īpašumu, bet tam saimnieciski nav pieskāries, ko lai dara nākamais saimnieks, kas ir aiz viņa 
šajā meliorācijas sistēmā? Daudz šajās lietās mūsu novadā ir darījis Rihards Circenis. Trūkst 
juridisku mehānismu, kā īpašnieku pielikt pie vietas. Viena lieta, kad cilvēks to nevar izdarīt, 
jo nav tehnikas, līdzekļu, bet daudzos gadījumos ir runa par negribēšanu. 
I.Bergmane atbild, ka visas šie jautājumi attiecībā uz meliorācijas sistēmām ir pakārtots 
pašvaldību būvvaldēm. Jebkura būvniecība ir pašvaldības būvvaldes ziņā. Pāris mēnešu 
atpakaļ uzdevām Zemkopības ministrijai jautājumu par koplietošanas sistēmām – kas tās 
kontrolē? Atbilde bija, ka Lauku atbalsta dienests (LAD). Tas veic platību kontroli, skatās arī, 
kā ūdensnotekas tiek koptas, vai apaugums nogāzē novākts. Taču LAD kontrolē tikai 5-7% 
saimniecību, līdz ar to nevaram teikt, ka LAD to pilnībā kontrolē. Būtu labi, ja arī pašvaldību 
līmenī uzdotu šo jautājumu. 
M.Zvirbulis komentē, ka tā nav pašvaldību funkcija. 
I.Bergmane iebilst, ka tā nav un  papildina, ka Civillikumā ir pants, saskaņā ar kuru zemāk 
esošais īpašnieks nedrīkst traucēt no augšas pieplūstošo ūdeņu aizplūdi. 
M.Zvirbulis komentē, ka šādi lēmumi Administratīvajās tiesās tiek pārsūdzēti. Šīs teritorijas 
nevar atriezt lauksaimniecībā, jo drenas ir pilnas ar smiltīm. 

I.Bergmane iebilst, ka var atgriezt. 

M.Zvirbulis  komentē, ka pat ja vienu gadu vēl var veikt sēšanu, nākamajā gadā – vairs nē.  

I.Bergmane komentē, ka šobrīd ir daži īpašnieki, kas iet uz meliorācijas sistēmu 
jaunbūvniecību, jo zemes sāk trūkt.  

M.Zvirbulis iesaka, ka vajadzētu aktualizēt jautājumu par īpašnieku atbildību par 
meliorācijas sistēmu kopšanu. 

I.Bergmane komentē, ka kādreiz bija meliorācijas sistēmu pārvaldes, kas ar rokām, lāpstām 
sistēmas tīrīja, bet tas bija valsts finansēts pasākums. Līdz ko meliorācijas sistēmas pārgāja 
īpašnieku dārziņā, tās lielākoties vairs netiek koptas. 

D.Kalniņa komentē, ka situācija ir analoga ar latvāņu invāziju. Varam likt maksāt soda 
naudas, bet tas nerisinās jautājumu. Nepieciešams finansējums. 

I.Bergmane papildina, ka Eiropas finansējums ir pieejams meliorācijas sistēmu 
rekonstrukcijai, renovācijai, bet ne uzturēšanai. Mežsaimniekiem finansējums ir atdalīts 
atsevišķi, bet princips tāds pats. Arī nākošajā plānošanas periodā ir paredzēts finansējums 
meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai. Attaisnotajos izdevumos būs arī projekta 
izstrāde, tāpēc neviens iepriekš to neizstrādās, jo savādāk nefinansē. 
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A.Ruskule informē, ka šobrīd tiek gatavotas jaunā Lauku attīstības programma. Tajā var tikt 
iestrādāti arī jautājumi par videi draudzīgām meliorācijas sistēmām. Šis ir īstais brīdis sekot 
līdzi programmu attīstībai un piedalīties to izstrādes procesā. 

I.Bergmane komentē, ka tur noteikti sadursies zemnieku un vides aizsargu intereses, tāpēc to 
izstrādes process nebūs viegls.  

A.Urt āns jautā vai Būvnormatīvu vides sadaļa (nr.9) ir obligāta pie projektēšanas jeb tai ir 
tikai ieteikuma raksturs? Jo lasot būvnormatīvus, parādās pretrunas. Vienā vietā ir prasība par 
gultnes raupjuma minimālo nodrošināšanu, tajā pat laikā, piemēram, 268.punkts ir par 
sanesumsēru izveidošanu, par atvariem, iedzelmēm.  

I.Bergmane skaidro, ka tas ir pie nosacījumiem. Ja var nodrošināt pietiekamu šķērsgriezumu, 
slīpumu, tad var domāt, vai veidot sēres. Gaujas upju baseinu apgabalā to ir daudz vieglāk 
ievērot, Zemgalē to būt daudz grūtāk izdarīt. 

A.Urt āns vaicā, vai projektēšanas darbos tiek iesaistīti biologi? Vai tas pamatā ir meliorācijas 
projektētāju tiešais uzdevums, izvēlēties, kurā vietā veidot iedzelmes, sēres, atvarus, 
pārgāznes?  

I.Bergmane atbild, ka ūdensnotekām, kuras pēc sava sateces baseina lielākas par 25 km2, 
nepieciešami 3 veidu atzinumi (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 
institūta "BIOR" atzinums, sugu biotopu speciālista atzinums, ietekmes uz apkārtējiem 
ūdensobjektiem atzinums). Sugu biotopu atzinumā uzskaitīts, kas jāievēro. Par gultni pārsvarā 
ir norādīts, kāda ir augu valsts krastos, kur, piemēram, ir melnalkšņu audze, kur jārok otrs 
krasts, bet, pēc pieredzes, nav bijuši nosacījumi uz gultni.  

A.Urt āns jautā par pašu upes funkcionēšanu. Pēc būvnormatīviem pamats ir ūdens 
novadīšanas funkcija. Attiecībā uz devīto sadaļu pats projektētājs izvēlas, attiecībā no tā, cik 
viņam ir liela bioloģisko zināšanu bagāža. Bija izbraukums Ošas upē, kur cīkstējāmies par to, 
ko nozīmē dabai draudzīga saimniekošana. Ir nosacījumi, ka jāatstāj koku grupas. Tajā pat 
laikā melioratoru uzstādījums ir, ka viss pa tīro būtu nocērtams, lai atvieglotu tehnoloģiskos 
procesus. Tādēļ rādījās jautājums, vai 9.sadaļa ir tikai teorētiska? 

I.Bergmane piekrīt, ka pēdējā laikā tā ir tikai teorētiska, jo vides prasības sadārdzina 
projektus. 

A.Urt āns komentē, ka ūdens novadīšana notikusi, bet ūdens organismu valsts izmainās. 
Ziņojuma attēlos bija redzamas taisnās gultnes. Zivīm jāpārvar 4 viņu garuma attālumi līdz 
tuvākajam slēpnim, lai tās varētu izdzīvot. Cik tālu zivij būtu jābēg šādā upes garuma 
dimensijā? Vai paredzēts būvnormatīvus uzlabot, jo parādās pāris lietas, kas nezināšanas pēc 
rada naidu starp zaļajiem, melioratoriem, lauksaimniekiem? Piemēram, sērīšu atstāšana. No 
vienas puses, sēre ir rādītājs sedimentācijas procesiem, upes aizsērēšanai. Ja jau projekta laikā 
paredz sēri atstāt, tad tā kalpos par slimo punktu, kas veidos pirmo pārtīrāmo posmu. 
Būvnormatīvā ir ielikts, ka zivju ceļam jābūt vismaz 1,5 m platam un 1 m dziļam. Tas 
nozīmē, ka vērumā ir 1,5 m3. Parēķiniet, kāds būs zudums mazajā HES. Principā šis zivju ceļš 
arī būs neefektīvs, jo viņa efektivitāte ir pie 30-40 cm. Tas rada naidu no enerģijas 
izstrādātāju puses. 

I.Bergmane iesaka sūtīt ieteikumus uz VSIA „Melioprojekts” Jurim Kalniņam, jo 
Būvnormatīva normatīvā bāze ir dzimusi tur.  
A.Urt āns jautā, vai ir domāts Būvnormatīvu papildināt. Piemēram, sedimentācijas dīķi no 
meža teritorijām ir formāli, būvnormatīvā tie nav. 

I.Bergmane atbild, ka Latvijas Valsts mežiem ir savi normatīvi.  
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A.Urt āns komentē, ka, ja tas nav obligāti, tad ejot lētāko ceļu, tas netiks īstenots. Mežiem šī 
sedimentācijas metode ir ļoti būtiska. Ņemot vērā, ka Būvnormatīvi neatbilst laika garam, tos 
vajadzētu papildināt. 

I.Bergmane tam piekrīt un iesaka ieteikumus adresēt Zemkopības ministrijai. Mēs tai esam 
ieteikuši papildināt Tehniskos noteikumus. Tehniskie noteikumi atrodami mājas lapā 
http://www.zmni.lv. Taču Zemkopības ministrija atrunājas ar finanšu trūkumu. Bet ja citas 
nozares nāktu ar saviem iebildumiem, varbūt nauda atrastos. 

A.Urt āns atgādina, ka pēc iepriekšējās Gaujas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes 
sanāksmes tika nosūtīta vēstule par melioratoru kā specialitātes atjaunošanu. Tika atsūtīta 
formāla, tukša atbilde. Varbūt šis ir brīdis, kad to varētu vēlreiz pacelt. Pirmkārt, 
būvnormatīvi neatbilst laika garam. Otrkārt, meliorācijas sistēmu projektētāji viens pēc otra 
aiziet aizsaulē. Šobrīd pastāv pārrāvums starp ūdeņu biologiem un projektētājiem. Dānijā ir 
sistēmas, kas strādā gandrīz 30 gadus, ir jaunais ūdens likums par videi draudzīgu 
apsaimniekošanu. Mums ir informācijas trūkums. Bija projekts SWAMP, kur tuvākā 
mitrzeme atrodas Līgatnē, ir infiltr ācijas lauki. Tas ir kanalizācijas attīrīšanai, bet princips ir 
tāds pats. Labi, ka ar šīm lietām sāk strādāt, jo sedimentācijas noslodze mūsu upēm ir 
būtiskāka problēma pat nekā eitrofikācija. 

I.Bergmane papildina, ka Audrupes upē gribēja veikt eksperimentu, jo tur ir grāvis, kur nāk 
drenāža iekšā, lejasgalā gribēja izveidot paplatinājumu, padziļinājumu, kur uzkrātos visi 
ūdeņi, uztaisīt monitoringa staciju, kur ņemtu paraugus un skatītos, kas ieplūst Audrupes upē. 
Nevarēja vienoties ar zemnieku, jo monitoringa stacijas vietā tiktu izbūvēta caurteka. Tajā 
posmā nāk drenu iztekas iekšā, kas nozīmē, ka tās būs visu laiku zem ūdens – upei piegulošā 
platība būs pārmitra. Sākumā zemnieks piekrita. Tad sertificētā persona uzrakstīja tehniskās 
pārbaudes atzinumu kādā stāvoklī drenu sistēma, izmantojot izejas materiālus un apsekojumu 
dabā. Viņš uzrakstīja, kādus nosacījumus vajadzētu ievērot. 

A.Urt āns ierosina Padomei uzaicināt vides speciālistus no visiem upju baseiniem un 
melioratorus, salikt visus „par” un „pret”, kur eksistē pretenzijas un kopīgi apdomāt, kā tās 
varētu risināt.  

I.Bergmane un visi Padomes locekļi piekrīt, ka jāatrod kopīgs atrisinājums un sadarbības 
pieeja ir pareizākā.  

A.Urt āns papildina, ka lai nodrošinātu sava privātīpašuma neapplūšanu, ir arī jānodarbojas ar 
bebru dambju likvidēšanu kaimiņu īpašumā. 

I.Bergmane komentē, ka projektiem ir jāveic uzraudzība 5 gadu garumā, kuru laikā var 
atnākt LAD kontrole. To laikā ir  jājauc aizsprosti. Bet to vajadzētu uzņemties tiem, kam tur ir 
zeme. Tas nav normāli, ka valstij tam ir jātērē līdzekļi.  

A.Urt āns kā nākamo tēmu iesaka bebru populācijas jautājumu, apspriežot visus „par” un 
„pret”. Padome varētu ierosināt/ iesniegt normatīvo aktu – nosacījumi bebru populācijas 
regulēšanai, kas papildinātu zemju īpašnieku pienākumus tikt galā ar saviem bebriem. Citādi 
bebri vienas sezonas laikā noplūdina mežu, kas ir audzis astoņdesmit gadus. Šeit viennozīmīgi 
neder uzstādījums – saudzēsim dabu un visu, kas kustas. 

I.Bergmane papildina, ka Medību likums pašlaik ir atvērts, var iesniegt ierosinājumus. 

A.Šteins piebilst, ka par to šobrīd tiek diskutēts. Šobrīd zemes īpašniekiem nav nekādu 
tiesību. Tas, ka aizdzīs bebru, neko nedos, jo dambis nākamajā dienā tiks celts citur. Bebrs ir 
jāiznīcina. Šobrīd likumdošana šīs tiesības nedod, dod tikai licencētiem medniekiem. 

I.Bergmane papildina, ka kādreizējā prakse bija izsaukt medniekus, uzspridzināt bebru dambi 
un uzlaist bebriem virsū suņus. 
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Nolēma: Uzdot LVĢMC noorganizēt trīspusēju tikšanos/ sanāksmi par videi draudzīgās 
meliorācijas iespējām Latvijā un bebru jautājuma sakārtošanu, kurā piedalītos melioratori-
projektētāji, t.sk., E.Griķītis (VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”), 
hidrobiologi, Gaujas un pārējo upju baseinu apgabalu konsultatīvo padomju locekļi. 
Sanāksmes darba kārtībā paredzēt pārrunāt: 

1. vides speciālistu un melioratoriem pretrunīgos jautājumus meliorācijas jomā, 

2. Lauku attīstības programmā iestrādājamos pasākumus videi draudzīgās meliorācijas 
atbalstam (lai tiem tiktu piešķirts finansējums), 

3. bebru jautājuma sakārtošana – ieteikums, ka zemju īpašnieku pienākums būtu veikt 
bebru darbības regulējumus. 

Lūgt visus plānotās sanāksmes dalībniekus jau pirms tikšanās sagatavot iespējamo 
priekšlikumu uzmetumus – katrai pusei iepriekšējā sarakstē definēt savus priekšlikumus.  

 

3.§ 
 

Gaujas upju baseinu apgabala pasākumu programmas izpildes progresa ziņojums 
K.Fedoroviča informē par topošo Gaujas upju baseinu apgabala pasākumu programmas 
izpildes progresa ziņojumu (protokola 3.pielikums uz 3 lp. un 4.pielikums uz 13 lp). 

A.Šteins informē, ka 100 m no Līgatnes centra tiek būvēts (piesaistot ES finansējumu), 
iespējams, pirmais Latvijā funkcionālais zivju ceļš, kurš apmēram pēc mēneša būs gatavs. 

M.Zvirbulis jautā, vai arī ūdens atdzelžošanas pasākumi ir šī ziņojuma kontekstā. 

K.Fedoroviča atbild, ka tas ir pamata pasākums, kas izriet no ES direktīvas par Dzeramo 
ūdeni (Padomes 1998.gada 3.novembra Direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti); 
papildus pasākumi šo prasību ieviešanai baseinu plānos nav paredzēti. 

M.Zvirbulis  lūdz informāciju par to, vai 2014.g. sāksies sankcijas pašvaldībām, kuru 
dzeramajā ūdenī būs palielināts dzelzs saturs. Šī problēma nemaz nav atrisināma tīri 
tehnoloģiski. 

K.Fedoroviča atzīmē, ka prasības dzelzs saturam ir jānodrošina atkarībā no apdzīvotās vietas 
lieluma un ūdens ieguves apjoma un mērķiem atbilstoši 2003.gada 29.aprīļa MK 
noteikumiem Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, 
monitoringa un kontroles kārtība". 

Nolēma:  

1. Uzdot K.Fedorovičai izsūtīt elektroniski visiem Padomes locekļiem sava ziņojuma 
prezentāciju un papildus pasākumu apkopojuma tabulu; 

2. Padomes locekļiem izskatīt papildus pasākumu izpildes apkopojumu un 30 dienu laikā 
(atbilstoši 09.12.2003. MK noteikumu Nr.681 "Upju baseinu apgabala konsultatīvās 
padomes nolikums" 9.punktam) iesniegt LVĢMC: 

a. Padomes precizējumus, ierosinājumus par pasākumu programmas izpildes 
Ziņojumā atspoguļojamo informāciju; 

b. Padomes ieteikumus pasākumu programmas izpildes veicināšanai; 

c. Padomes viedokli/ lēmumu par nepieciešamajiem grozījumiem apstiprinātajā 
Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna pasākumu programmā. 

 
4.§ 
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Aktualit ātes un ierosinājumi, nākamās sēdes plānošana 

V.Antmane informē par meliorācijas labās prakses piemēru Jūrmalā, kur veidos grāvju 
reģistru, ko paveikusi Jūrmalas aizsardzības biedrība un citas vides saglabāšanas 
organizācijas. Bija iedzīvotāju sūdzības par paaugstināto gruntsūdens līmeni, kas ir pat līdz 
grīdas līmenim. Jūrmalas domē 2011.gada pavasarī bija līdz pat simts iedzīvotāju sūdzības 
dienā. Liela daļa gadījumu  avārijas situācijas tika novērstas tajā pašā dienā. Šogad, 
amatpersonām operatīvi darbojoties, sūdzību skaits ir krities (zem desmit). Jūrmalas ūdenim ir 
pievienota meliorācijas jautājumu risināšana. Piešķirta nauda 550 tūkstoši latu 35 kilometru 
garumā meliorācijas sistēmas uzlabošanai. Visa situācija ir zemes reformas sekas, tas ir, ka 
saņem savu zemi bez noteikumiem - ir blīva apbūve, telpiskums nav ņemts vērā. Kā sliktie 
piemēri tiek minēti piemēri no Siguldas, kur sliktas meliorācijas rezultātā applūst mājas, 
ābeles stāv ūdenī un veidojas metāna gāze un pašiem iedzīvotājiem jānodarbojas ar ūdens 
novadīšanas grāvju rakšanu. Šo jautājumu jārisina nopietni, jo ir Ministru kabineta noteikumi 
par riska ūdensobjektiem. Līdz ar to ir aktuāla arī ūdeņu piesārņošanās no nesakārtotās 
kanalizācijas sistēmas. V.Antmane iepazīstina ar fotoattēliem no konkrētiem īpašumiem 
Siguldā, kur aktuāla nesakārtotas meliorācijas sistēmas problēma, piesārņoti lietus notekūdeņi 
satek gravā. 

A.Urt āns izsaka pateicību Padomes sekretariātam, ka grozījumu ierosinājumi MK noteikumu 
Nr.475 par ūdenstilpju pārtīrīšanas nosacījumiem aizgājuši uz VARAM, arī par izsūtīto 
informāciju par Zemnieku saeimas rīkoto semināru par aizsargjoslām. 

Nolēma: uzdod LVĢMC noteikt nākamās sēdes laiku vienojoties ar pārējām Padomēm 
atbilstoši šī protokola 2.paragrāfa lēmumam. Provizoriski kā sēdei piemērotāko dienu noteikt 
ceturtdienu, bet vietu – Rīgu, iespējams, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
telpās. 

 
Sēde slēgta: plkst. 15:15 
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