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Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu konsultatīvo padomju sēde 
 

Protokols 
 

2011.gada 5.maijā 
 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs 

Rīga, Maskavas iela 165, 4.st. zāle 

Lielupes KP Nr.2 
Ventas KP Nr.2 

 
 

Sēdē piedalās:  
 

Lielupes upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes locekļi: 

1. Nevalstisko organizāciju pārstāvji: 
� Elita Kalniņa – Vides aizsardzības klubs 
� Kristīna Veidemane – Baltijas Vides Forums 
� Orvils Heniņš – Mazās Hidroenerģētikas asociācija 

2. Ministriju pārstāvji: 
� Ilze Bergmane – Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi”, Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja 

� Iveta Teibe – Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta ūdens 
resursu nodaļas eksperte 

� Genādijs Krizskis – Veselības inspekcijas Kontroles pārvaldes 
Zemgales kontroles nodaļas vecākais higiēnas ārsts 

� Ilma Valdmane – Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas 
Telpiskās plānošanas departamenta Plānojuma metodiskās vadības 
nodaļas vecākā referente 

3. Plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji: 
� Lita Kovaļonoka – Rīgas plānošanas reģiona vietējo pašvaldību 

teritorijas plānojumu izvērtēšanas speciāliste 
� Anna Krastiņa – Jelgavas novada domes projektu vadītāja 
� Aivars Okmanis – Rundāles novada domes priekšsēdētājs 

Ventas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes locekļi: 

1. Nevalstisko organizāciju pārstāvji: 
� Elita Kalniņa – Vides aizsardzības klubs 
� Iveta Piese – Abavas ielejas attīstības centrs 
� Edvards Zabarovskis – Mazās Hidroenerģētikas asociācija 
� Kristīna Veidemane – Baltijas Vides Forums 

2. Ministriju pārstāvji: 
� Uldis Mednis – Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi” Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs 

� Inguna Pļaviņa – Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides 
pārvaldes direktore 

� Andis Strungs – Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides 
pārvaldes Atļauju daļas vecākais eksperts 

� Irēna Vinogradova – Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles 
nodaļas higiēnas ārste 
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� Inga Tapiņa – Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas 
Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā 
referente 

3. Plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji: 
� Armands Pužulis – Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas 

nodaļas vadītājs 
� Kaspars Rasa – Kuldīgas rajona padomes pašvaldības aģentūras 

„Kuld īgas attīstības aģentūra” direktors 
� Andris Brīvkalns – Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
� Māris Dadzis – Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmais 

vietnieks 

LVĢMC pārstāvji: 

Linda Fībiga – Ūdens daļas vadītāja 
Marina Čičendajeva – Ūdens daļas vecākais speciālists 
Katerīna Paltiņa – Ūdens daļas vecākais speciālists 
Kristīna Fedoroviča – Ūdens daļas vecākais speciālists 

 
Sēdi vada: 
Ventas Upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes priekšsēdētāja I.Pļaviņa 
 
Protokolē: 
K.Paltiņa un K.Fedoroviča 
 
 
Sēdes sākums: 13:10 
 
Sēdes darba kārt ība: 
13:10 – 13:20 Jaunākā informācija par UBAP no LVĢMC puses (L.Fībiga) 
13:20 -13:40 Informācija par Latvijas Lietuvas ūdens kvalitātes novērtējuma 
salīdzinājumu.(K.Paltiņa un M. Čičendajeva) Vides ministrijas pārstāvja komentārs 
(I.Teibe). 
13:40-14:00 Informācija par aktuālajiem Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības 
programmas 2007-2013 projektiem Lielupes un Ventas baseinu apgabalos  

o Live Venta (L.Fībiga) 
o Granderio (K.Veidemane) 

14:00 – 14:10 Baltijas Vides Foruma projekts par aizsargājamajām teritorijām, kuras 
iestiepjas jūrā (K.Veidemane) 
14:10 – 14:25 Informācija par jūras projektiem - par vēja ģeneratoriem jūrā. 
14:25 – 14:40 Zvejniecība, rūpnieciskā zvejniecība. 
14:40 – 15:00 Citi jautājumi, ierosinājumi 
 
 
13:10 – 13:20 Jaunākā informācija par UBAP no LVĢMC puses (L.Fībiga) 
  
L.Fībiga īsi izklāsta aktualitātes, kuras pašlaik tiek izvērstas attiecībā uz Upju baseinu 
apgabalu apsaimniekošanas plāniem. Noziņoti visi dati WISE sistēmā, ik pa laikam 
tiek laboti grafiskie dati. Par plānu izvērtējumu pēc būtības, vēl ziņu nav. L. Fībiga 
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informē par nākamo ziņojumu, kurš būs jāsagatavo līdz 2012.gada beigām. Būs jāziņo 
par obligātajiem pasākumiem, kas ir uzlabojies, kas ir mainījies. I. Teibe papildina, 
ka ar informāciju par pamata pasākumiem nebūs problēmu, jo ir sakārtota normatīvo 
aktu bāze.  
 
 
13:20 -13:40 Informācija par Latvijas Lietuvas ūdens kvalitātes novērt ējuma 
salīdzinājumu.(K.Paltiņa un M. Čičendajeva) Vides ministrijas pārstāvja 
komentārs (I.Teibe) 
 
K.Paltiņa un M.Čičendajeva prezentē informāciju par ūdens kvalitātes novērtējuma 
metodiku Latvijas un Lietuvas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos. 
M.Čičendajeva detalizēti pastāsta par ūdens paraugu koncentrāciju robežvērtībām.  
Jāņem vērā tas, ka Lietuvas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni ir 
apstiprināti tikai 2010. gada beigās.  
M.Dadzis jautā, kādēļ robežvērtības tik ļoti atšķiras? I. Teibe paskaidro, ka 
robežvērtības nosaka katra valsts atsevišķi. Lietuvā vairāk ņemti vērā bioloģiskie 
aspekti, turpretī Latvijā uzsvars ir likts uz tipoloģiju. I.Teibe paskaidro, ka VARAM 
vēlētos ar kādu no nākamajiem Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem, 
šiem kvalitātes kritērijiem piešķirt kādu oficiālu statusu. (Prezentācija 1.pielikumā) 
 
 
13:40-14:00 Informācija par aktuālajiem Latvijas – Lietuvas Pārrobežu 
sadarbības programmas 2007-2013 projektiem Lielupes un Ventas baseinu 
apgabalos  

o Live Venta (L.Fībiga) 
o Granderio (K.Veidemane) 

 
L. Fībiga pastāsta par projekta ieviešanas gaitu. Pastāsta, ka LVĢMC loma šajā 
projektā ir – ūdens paraugu ņemšana (monitoringa veikšana) un to analizēšana 
laboratorijā, kā arī semināra rīkošana un aptaujas veikšana vietējo iedzīvotāju vidū. 
Aptauja jau tiek veikta, to veic SIA „SKDS”. 
Papildus informācija pieejama LVĢMC mājas lapā 
http://www.meteo.lv/upload_file/UBA/Venta_EU_2011/2011_01_28_Jaunumi_kicko
ff.pdf 
 
K.Veidemane īsi izklāsta par projekta galvenajiem mērķiem un uzdevumiem. 
Pastāsta, kādēļ šim projektam dots nosaukums „Grande Rio”, jo portugāļu valodā šis 
vārds nozīmē Lielupe. Plašāka informācija pieejama: http://www.bef.lv/274/883/ 
Informē, ka projektā tiks izveidots portāls www.balticrivers.eu. Tajā būs iespēja 
izvietot materiālus gan no „Grande Rio”, gan „Live Venta” projektiem. (Prezentācija 
par projektu 2.pielikumā). 
 
 
14:00 – 14:10 Baltijas Vides Foruma projekts par aizsargājamajām teritorij ām, 
kuras iestiepjas jūrā (K.Veidemane) 
K. Veidemane īsi izklāsta par projektā notikušām aktivitātēm. Pastāsta, ka projekts 
jau pirms laika beidzies 2009.gada nogalē. Projekta rezultātā ir izveidotas septiņas 
jaunas jūras aizsargājamās teritorijas.  
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I.Pļaviņa jautā, kādu ekonomisko efektu dod jūras aizsargājamās teritorijas? 
K.Veidemane paskaidro, ka vislielākie izdevumi būs saistīti ar teritorijas 
administrēšanu, jo būs prasības monitoringa veikšanai, biežāka atskaitīšanās un tml. 
Ieguvumi – putnu vērotāju piesaiste, tūrisma attīstība. Ilgtermiņā tieši tūrisma nozarei 
būs ļoti liels ieguvums. Divas no teritorijām ir zemūdens rifu aizsardzībai.  
K.Veidemane prezentācijas beigās izdala projekta prezentācijas materiālus. Plaša 
informācija par projektu pieejama šeit http://balticseaportal.net/ (Informācija par 
projektu 3.pielikumā). 
 
 
14:10 – 14:25 Informācija par jūras projektiem - par vēja ģeneratoriem jūrā 
 
Prezentāciju bija paredzēts prezentēt ekonomikas ministrijas vecākajam referentam R. 
Meijeram , bet viņš nevarēja ierasties, sakarā ar atvaļinājumu. Prezentāciju stāstīja 
K.Paltiņa. Diskusijās aktīvi iesaistījās O.Heniņš. Visi jautājumi, kuri radās pa 
prezentāciju tiks adresēti R. Meijeram (roberts.meijers@em.gov.lv) (Prezentācija 
4.pielikumā). 
 
 
14:25 – 14:40 Zvejniecība, rūpnieciskā zvejniecība 
 
Jautājums netiek izskatīts, jo Lielupes upju baseina konsultatīvās padomes loceklis 
V.Gabrāns, kurš bija ierosinājis šo jautājumu diskusijām, nebija ieradies. 
Uzaicinātais pārstāvis no „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā 
institūta „BIOR””. Pārstāvis vien pavēstīja, ka rūpnieciskā zvejniecība Lielupē ir 
aizliegta. 
 
 
14:40 – 15:00 Citi jautājumi, ierosinājumi 
 
O.Heniņš ierosina nākamajā sēdē iekļaut jautājumu par mazajiem HES. O.Heniņš 
apņemas uzstāties ar prezentāciju. 
 
Patreiz ir projekts Aucē, kur ir paredzēts bagarēt upi, kas kādreiz ir bijusi meliorēta, 
kur iedzīvotāji ar pašvaldību nesaprotas. E. Kalniņa pauž uzskatu, ka ir izveidojusies 
konfliktsituācija starp projekta realizētājiem un zemju īpašniekiem, kur plānoti 
meliorācijas darbi. I.Tapiņa uzskata, ka tas ir komunikācijas trūkums gan no vienas 
puses, gan no otras puses, lai kopīgi risinātu problēmu, ka augštecē cieš 
lauksaimniecības zemes un no otras puses vēlme saglabāt esošo ekosistēmu. 
O.Heniņš uzskata, ka Auce ir pietiekami taisna, tādēļ upe netiek galā ar saviem 
ūdeņiem. Labāk būtu, ja savestu kārtībā drenu sistēmu. E.Kalniņa ierosina nākamajā 
sēdē diskutēt par stipri pārveidotiem objektiem, kuri ir stipri pārveidoti dēļ 
meliorācijas sistēmām. K. Veidemane atbalsta šādu ideju.  
 
I.Pļaviņa pateicas visiem par ierašanos un aicina uz nākamo sēdi rudens pusē. 
K.Paltiņa apņemas visiem izsūtīt sēdē rādītās prezentācijas. 
 
 
 
Sēde slēgta: 15:15 
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Sēdi protokolēja: 
 
K.Fedoroviča __________________ 
 
K.Paltiņa __________________ 
 
 
 
 
Ventas Upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes priekšsēdētāja: 
 
I.Pļaviņa ________________ 
 
Lielupes Upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks: 
 
O. Heniņš _________________ 


