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Lielupes upju baseinu apgabala 
konsultatīvās padomes sēde 

 
Protokols 

 
2011.gada 07.decembrī Rīga Nr.3 
 
Sēdē piedalās: 
 
Lielupes upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes locekļi: 
 
1. Nevalstisko organizāciju pārstāvji: 

1.1.Elita Kalniņa – biedrība "Vides aizsardzības klubs" 
1.2.Ingrīda Brēmere – "Baltijas Vides Forums" 
1.3.Valērijs Gabrāns (padomes priekšsēdētāja vietnieks) – Bauskas Mednieku un 
makšķernieku biedrība 
1.4.Signe Erdmane pārstāv Valteru Brusu – biedrība „Zemnieku saeima” 
1.5.Orvils Heniņš (padomes priekšsēdētāja vietnieks) – biedrība "Mazās Hidroenerģētikas 

asociācija" 
 

2. Ministriju pārstāvji: 
2.1.Ilze Bergmane – VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Zemgales reģiona 

meliorācijas nodaļas vadītāja 
2.2.Iveta Teibe – VARAM Vides aizsardzības departamenta eksperte pārstāv Rolandu Bebri 

– VARAM Vides aizsardzības departamenta direktora vietnieku 
2.3.Hardijs Verbelis – Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes direktors 
 

3. Plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji: 
3.1.Andrejs Ence (padomes priekšsēdētājs) – Rīgas plānošanas reģions, Babītes novada 

domes priekšsēdētājs 
3.2.Solvita Lūriņa – Jelgavas pilsētas pašvaldības Vides pārvaldīšanas speciāliste pārstāv 

Gunitu Osīti – Zemgales plānošanas reģions, Jelgavas domes administrācijas Attīstības 
un pilsētvides plānošanas pārvaldes vadītāju 

 
Citi dalībnieki: 

1. Edgars Griķītis – valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Zemkopības 
ministrijas pārstāvis 

2. Jānis Artemjevs – Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas projektu 
administrators 

3. Inguna Skutele – Jelgavas novada pašvaldības Vides aizsardzības speciāliste 
4. Linda Fībiga – VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) 
Ūdens daļas vadītāja 

5. Kristīna Fedoroviča – LVĢMC Ūdens daļas vecākā speciāliste 
6. Anete Šturma – LVĢMC Ūdens daļas vecākā speciāliste 
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Sēdē nepiedalās šādi padomes locekļi: Voldemārs Rains, Genādijs Krizskis, Roberts Meijers, 
Ilma Valdmane, Romualds Ražuks, Lita Kovaļonoka, Anna Krastiņa, Aivars Okmanis. 
 
Sēdi vada: Andrejs Ence – Lielupes upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes 
priekšsēdētājs. 
 
Protokolē: Anete Šturma – LVĢMC Ūdens daļas vecākais speciālists. 
 
Sēdes sākums plkst. 14:20. 
 
Sēdes darba kārt ība:  

1) Jaunākā informācija no Eiropas Komisijas par baseinu plānu izvērtēšanu (LVĢMC 
Ūdens daļas vadītāja, Linda Fībiga) 

2) Ziņojums par virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību (LVĢMC Ūdens daļas vecākais 
speciālists, Anete Šturma) 

3) 31.05.2011. MK noteikumi Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” (LVĢMC 
Ūdens daļas vecākais speciālists, Kristīna Fedoroviča) 

4) Hidromorfoloģiskie pārveidojumi – labums un ļaunums 
a) Ziņojums par mazajām HES (Mazās Hidroenerģētikas asociācija, Orvils Heniņš) 
b) Par valsts nozīmes ūdensnotekām (VSIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi” Meliorācijas departamenta vadītājs, Edgars Griķītis) 

c) Stipri pārveidotie un mākslīgie ūdensobjekti – Ūdens struktūrdirektīvas prasības 
(LVĢMC Ūdens daļas vadītāja, Linda Fībiga) 

5) Citi jautājumi un ierosinājumi, nākamās sēdes plānošana 
 

1.§ 
 
L.Fībigas ziņojums „Jaunākā informācija no Eiropas Komisijas par baseinu plānu 
izvērt ēšanu” (protokola 1.pielikums uz 2 lp.). 
J.Artemjevs jautā par uzdevumiem 2012. gadā attiecībā uz ūdeņu kvalitāti. Vai tas izpaužas kā 
reāli darbi vai kā noziņošana, ka tas ir mūsu jautājums.  
L.Fībiga atbild, ka ir būtiski pamazām uzkrāt informāciju par ūdeņu kvalitāti. Ūdeņu kvalitātes 
noteikšanai valstij šobrīd ir finansiālas problēmas. Par to vēl nav jāziņo. Nākamajā gadā jāziņo 
par to, kas ir ieviests un cik naudas ir iztērēts.  
J.Artemjevs jautā, vai reāli tiek kaut kas darīts, lai uzlabotu ūdeņu bioloģisko kvalitāti? 
Ķīmiskā kvalitāte visur ir laba. Peldēties ir atļauts. Tieši bioloģiskā kvalitāte ir slikta. Direktīvas 
prasība ir nodrošināt labu ūdeņu kvalitāti.  
L.Fībiga atbild, ka teorētiski varētu būt, ka tas notiek, bet mums vēl pagaidām nav informācijas, 
jo par visiem pasākumiem pilnīga informācija ir jāsavāc nākamā gada laikā. Fizikāli ķīmisko 
kvalitāti uzlabot ir vienkāršāk un ātrāk. Bioloģiskās kvalitātes uzlabošanai ir vajadzīgi pāris 
gadi. Viens no ieteiktajiem pasākumiem Baseinu plānos bija hidromorfoloģiskās slodzes 
samazināšana, piemēram, taisnotie upju posmi, kuri tiek bagarēti, respektīvi, attīrīti no 
aizauguma. Piemēram, Ventas baseinā, vienai nelielai upei, kura ir taisnota, tiek nobagarēts 
viens krasts, bet otrs tiek atstāts dabisks. Ir pagājuši 2 – 3 gadi kopš šo darbu veikšanas, bet abi 
krasti šobrīd izskatās identiski. Līdz ar to tas ir labās prakses piemērs. Cik daudz tas tiek 
īstenots, pagaidām informācijas nav.  
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A.Ence vaicā, vai ziņojums tiks sagatavots, vācot informāciju no visām institūcijām. 
L.Fībiga to apstiprina.  
E.Kalniņa uzdod jautājumu saistībā ar nākošo ziņojumu. Tiek vaicāts, kurā no posmiem 
Konsultatīvā padome var iesniegt priekšlikumus, kas būtu jāuzlabo, nākamajam ziņojumam. 
K.Fedoroviča atbild, ka to var darīt kaut vai šobrīd.  
L.Fībiga tam piekrīt, skaidro, ka nākamgad paredzēts uzsākt izvērtējumu, kas būs nepieciešams 
nākamajam plānam, tas ir, raksturojums par visu baseinu, ekonomiskā analīze, slodžu 
novērtējums u.c. Tur Konsultatīvās padomes ieguldījums varētu būt informācijas sniegšana, 
kurām vietām pievērst uzmanību. Tajā varēs iekļaut sniegto informāciju, un tas būs kā pamats 
nākamajam plānam. 
I.Skutele jautā par upju tīrīšanu – vai tā par tādu tiek uzskatīta tikai tad, ja notiek bagarēšana vai 
arī, ja vietējie iedzīvotāji organizējas un taisa talku, tā saucamo upju ravēšanu. Pašreiz A.Urtāns 
ir aktīvi uzsācis šo kustību, un vai tas arī tiek uzskaitīts kaut kādā veidā? 
L.Fībiga atbild, ka pašreiz netiek uzskaitīts. Droši vien tiks visiem sūtītas vēstules par 
veiktajiem pasākumiem. Arī šādi pasākumi, kur kaut vai 200 – 300 m upes garumā tiek izravēts, 
vai kā pie Ventas rumbas, kur arī viss ir iztīrīts gan ar traktoriem, gan ar rokām, vai Salaca, ir 
nozīmīgi. 
E.Kalniņa precizē, ka kopā jau šādi iztīrīti vairāki kilometri. 
L.Fībiga piekrīt, ka kilometri varētu būt viens no rādītājiem, varbūt pat labāks nekā projektu 
skaits, jo daži projekti var būt vērsti uz konkrētu vietu, citi – lielāki.  
V.Gabrāns stāsta, ka šogad ir iztīrīta Lielupe pie Rundāles. Šie darbi notiek gandrīz katru gadu. 
E.Kalniņa papildina, ka šāda veida informāciju katram baseinam vajadzētu apkopot, vismaz 
uzskaitot upju posmus. Šī kustība sāk izvērsties. Arī mazās skolas tajā piedalās. Olainē grib 
Misu pie mazdārziņiem tīrīt. Varētu atsūtīt informāciju, kur tas ir izdarīts, LVĢMC-am, un tad 
vismaz tas kaut kur tiktu uzskaitīts.  
L.Fībiga piekrīt, ka tā ir laba ideja. Uzskaitīt varētu, ziņošana atkarīga no tā, vai tie tiks izvēlēti 
kā būtiski pasākumi. Daudzi posmi tiek tīrīti mazajos projektos un par tiem daudz neviens 
nezina, tikai apkārtējie iedzīvotāji, un informācija tiek publicēta vietējās avīzēs.  
I.Skutele papildina, ka šogad tika tīrīta Platones upe, kā arī Vircavas upe Lielplatones pagastā 
pie Lielvircavas pamatskolas – izravēta un ir aizvākti atkritumi. 
V.Gabrāns jautā, vai ir pavērtēts vai vismaz caurskatīts lietuviešu iesniegtais upju baseinu 
apgabalu apsaimniekošanas plāns, jo galveno piesārņojumu mums sagādā tieši lietuvieši. Kāda 
ir lietuviešu pasākumu programma un vai mēs akceptējam, ka tas ir pietiekami, lai mums 
uzlabotos kvalitāte? 
L. Fībiga atbild, ka lietuvieši iesniedza plānu gadu vēlāk un pēc tam, kad mūsu plāns jau bija 
apstiprināts, mēs pieņēmām, ka viņi savā pusē izdarīs visu, lai mums ienāktu labi ūdeņi. 
Pagaidām šis plāns ir pārskatīts, dziļāka tā izvērtēšana notiks nākamgad. 
V.Gabrāns papildina, ka tam ir jāpieiet nopietni, jo viņi rada lielāku upju piesārņojuma slodzi. 
Tāpat ir zināms par milzīgajiem cūkkopības kompleksiem līdz pat 80 tūkstošiem galvu (dāņu 
aktivitāšu rezultātā). Ja tas lietuviešu plānos netiek risināts, tad par to ir jāuztraucas.  
Lietuvā ir problēma ar dāņu cūku fermām un ir svarīgi, lai tas parādītos upju baseinu 
apsaimniekošanas plānos. 
L.Fībiga stāsta, ka plāni ir pieejami angliski, un tas atvieglo situāciju. Tāpat plānos ir izvērtēta 
esošā situācija un tas, kā tas varētu attīstīties līdz 2015. gadam (prognoze).  
V.Gabrāns lūdz LVĢMC sagatavot nelielu informāciju par lietuviešu baseinu plānos 
paredzētajiem pasākumiem un vai tas ir pietiekami (uz nākamo Lielupes upju baseinu 
konsultatīvas padomes sanāksmi). 
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L.Fībiga piekrīt.  
J.Artemjevs papildina, ka varētu attiecībā uz kvalitāti izvērtēt, vai Lietuvas plānā sniegtā 
informācija par ūdeņu kvalitāti uz robežas nav pretrunā ar mūsu sniegto informāciju.  
L.Fībiga skaidro, ka ir salīdzinātas Lietuvas un Latvijas ekoloģiskā kvalitāte. Izvērtējot 
kopumā, lielas atšķirības nav. Arī viņiem ir daudz upju posmu, kuros ir slikta kvalitāte, arī 
lielākoties visā baseinā viņu teritorijā. Šobrīd mums būtu grūti spriest, kas notiek mūsu upēs, jo 
visās upēs monitorings nenotiek, tas notiek dažās vietās katru gadu. Turklāt uz robežas ir 
monitoringa stacijas, kurās mēs nosakām kvalitāti un arī lietuvieši.  
J.Artemjevs vaicā, cik ātri tiek saņemta informācija, ja ir lielāks pārrobežu piesārņojums.  
V.Gabrāns saka, ka nepārtraukta monitoringa nav ne mums, ne lietuviešiem.  
E.Kalniņa piebilst, ka, notiekot piesārņojumam, parasti tiek noziņots dienu divu laikā.  
I.Teibe atbild, ka tad, ja notiek negadījums, kur lielāks piesārņojums nonāk upē, brīdināšana 
notiek pietiekami ātri, dažu dienu laikā. Ir prakse, ka viena valsts pieprasa otrai paskaidrojumus 
par notikušo. Bet ja no liela kompleksa nepārtraukti kaut kas lēni noplūst, var paiet ilgs laiks, 
kamēr tas tiek pamanīts. Lēnas izmaiņas grūti konstatēt, jo īpaši, ņemot vērā, ka monitorings 
šobrīd valstī ir samazināts.  
V.Gabrāns jautā, vai šobrīd Mūsā, Mēmelē uz Latvijas un Lietuvas robežas tiek veikts 
monitorings. 
A.Šturma atbild, ka abās stacijās monitorings tiek veikts. 
I.Br ēmere jautā, vai ir mehānismi, kā pārrobežu piesārņojuma pārneses gadījumā darboties. 
Tikai monitorings neko nedod, tas palīdz tikai konstatēt piesārņojuma faktu. Jābūt mehānismam 
kā tālāk rīkoties. Citādāk lietuvieši tikai atvainosies par mūsu ūdeņu piesārņošanu.  
O.Heniņš secina, ka noteikumos par riska ūdensobjektiem uzsvars likts uz piesārņojumu, nevis 
bioloģiju. Varbūt jāskatās ne tikai uz lietuviešiem, bet pašiem uz sevi, jo arī mēs veidojam 
piesārņojumu. Lauksaimniecības attīstības rezultātā kūtsmēslu lietošanas vietā tiek lietoti 
minerālmēsli. Atklātās minerālmēslu kaudzes ir daudz bīstamākas par kūtsmēslu krātuvēm. Tas 
viss nonāk arī līdz ūdenstilpēm, radot aizaugšanu. Ja cūku fermas izbūvē pēc visiem vides 
aizsardzības standartiem, tad tās nav tik bīstamas kā atklātais minerālmēslu lietojums.  
Padome nolēma: Pieņemt informāciju zināšanai un uzdot LVĢMC uz nākamo sēdi sagatavot 
informāciju par Lietuvas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā paredzētajiem 
pasākumiem, tai skaitā attiecībā uz cūku fermām. 
  

2.§ 
 

A.Šturmas ziņojums „Zi ņojums par virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību” (protokola 
2.pielikums uz 4 lp.). 
V.Gabrāns precizē Mūsas un Mēmeles monitoringa staciju atrašanās vietas. 
E.Kalniņa jautā par Tērvetes upes sliktās ekoloģiskās kvalitātes cēloņiem. 
L.Fībiga atbild, ka tas ir kopējā slāpekļa dēļ.  
I.Teibe skaidro, ka Lielupes upju baseinu apgabalā izkliedētais piesārņojums no zemēm ir 
lielāks par to, ko rada apdzīvotās vietas. Arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes veiktais 
monitorings norāda, ka Lielupes upju baseinu apgabalā piesārņojums visvairāk nāk no 
lauksaimniecības zemēm. Lielupes upju baseinu apgabala upju dabisko īpašību dēļ attīrīšanās 
procesi tajās notiek lēni, jo tās ir lēnākas, ar sliktāku pašattīrīšanās spēju. Sliktās kvalitātes 
cēloņi šajā apgabalā nav „sliktāki cilvēki”, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību, slikto 
kvalitāti lielā mērā nosaka dabiskie apstākļi. 
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J.Artemjevs secina, ka primāri ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi ir veicami Lielupes upju 
baseinu apgabalā. 
Padome nolēma: Pieņemt informāciju zināšanai. 

 
3.§ 

 
K.Fedorovičas ziņojums „31.05.2011. MK noteikumi Nr.418 „Noteikumi par riska 
ūdensobjektiem”” . 
Ziņojuma tēzes: 

1. Baseinu plāni apstiprināti ar Vides Ministrijas rīkojumu kopā ar pasākumu programmām.  
2. Pasākumu programma ir iedalīta divās daļās: pamata pasākumi un papildus pasākumi. 
3. Pamata pasākumi izriet no Eiropas Savienības direktīvām, saistītām ar ūdens jomu, piem., 

Komunālo notekūdeņu direktīva, Nitrātu direktīva u.c. Šo direktīvu prasības ir pārņemtas 
Latvijas normatīvajos aktos, tās tiek īstenotas un tām tiek plānoti finanšu līdzekļi. 

4. Papildus pasākumi ir apstiprināti tikai ar šo Vides ministra rīkojumu un līdz ar to tie nav 
tik saistoši. Lai sekmētu papildus pasākumu īstenošanu un ūdens kvalitātes uzlabošanos, 
tika izdoti 31.05.2011. MK noteikumi Nr. 418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”. 
Noteikumi nosaka riska ūdensobjektus (saraksts) un prasības to aizsardzībai. Katram riska 
ūdensobjektam ir atzīmēta tā administratīvā piederība un iemesls, kādēļ tas tika atzīts par 
riska ūdensobjektu – būtiskākais sliktās kvalitātes cēlonis. 

5. Noteikumi paredz, ka Valsts institūcijām, izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus ir 
jāplāno un jāsaskaņo attiecīgo dokumentu īstenošanai paredzēto darbību uzsākšana tā, lai 
novērstu vai vismaz mazinātu riska cēloņu negatīvo ietekmi. Informāciju par pasākumiem, 
kuri būtu ieteicami konkrētajam ūdensobjektam, pēc valsts institūciju pieprasījuma sniedz 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.  

6. Noteikumi paredz arī tiesības Valsts vides dienestam piemērot stingrākas prasības, 
pārskatot A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas vai ūdens resursu lietošanas 
atļaujas darbībām riska ūdensobjektos, kā arī izvirzot nosacījumus jaunām darbībām riska 
ūdensobjektos A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujās, ūdens resursu lietošanas 
atļaujās vai tehniskajos noteikumos. Pašlaik tas praksē vēl netiek pildīts, jo nav kritēriju un 
metodoloģijas. Tādēļ VARAM noslēgusi līgumu ar firmu SIA „Aqua-Brambis”, lai tiktu 
izstrādāti priekšlikumi metodoloģijai, lai šī prasība varētu tikt īstenota.  

7. Bez tam Noteikumi sekmēs arī finansējuma piesaistīšanu papildus pasākumu īstenošanai, 
proti, pēdējais Noteikumu punkts nosaka, ka izstrādājot politikas plānošanas dokumentus 
Eiropas Savienības struktūrfondu apgūšanai, tajos ir jāiekļauj pasākumi, kas ļauj 
kvantitatīvi samazināt negatīvo ietekmi uz riska ūdensobjektiem. 

E.Kalniņa lūdz precizēt informāciju par līgumu, kas noslēgts starp SIA „Aqua-Brambis” un 
VARAM. 
I.Teibe paskaidro, ka metodoloģija tiek izstrādāta, lai atļaujās būtu piešķiramas stingrākas vai 
diferencētas prasības. Pamatā līgumdarbs aplūkos punktveida piesārņojuma avotus, gan 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, gan tos uzņēmumus, kuriem ir savas izlaides vidē. Līgumdarba 
ieteikumi paredzēti, lai pieeja visur būtu vienāda,, lai nebūtu tā, ka prasības dažādos baseinos 
atšķirtos. Līgumdarbu domāts izmantot ne tikai kā metodiskus norādījumus, bet arī, lai varētu 
sagatavot grozījumus Ministru kabineta noteikumos par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī. Šie 
noteikumi nosaka, cik daudz vidē kopā ar notekūdeņiem var novadīt slāpekli, fosforu, 
suspendētās vielas un kādi drīkst būt summārie piesārņojuma rādītāji, kas ir BSP un ĶSP. Šie 
noteikumi tiks grozīti un prasības varētu tikt diferencētas. Noteikumos plānots iekļaut arī 
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atsauces uz riska ūdensobjektiem, iespējams, ka tajos būtu piemērojamas striktākas prasības 
attiecībā uz notekūdeņu attīrīšanu. Izstrādātājs vēl l īgumdarba atskaiti nav iesniedzis, vēl nav 
zināms, kādi ieteikumi un secinājumi tajā būs, vai un kā tos varēs iekļaut MK noteikumos. Kad 
tas notiks, VARAM rīkos plašākas apspriedes, iekļaujot Konsultatīvās padomes un VARAM 
struktūrvienības. 
Doma par riska ūdensobjektu noteikumiem radās, lai tiktu parādīts ūdensobjektu saraksts, kuros 
sagaidāmas problēmas sasniegt labu kvalitāti, un lai to būtu iespējams ņemt vērā, izstrādājot 
dažādus plānošanas dokumentus. Piemēram, VARAM investīciju departaments, vērtējot 
projektu pieteikumus  notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvei mazajās apdzīvotajās vietās, kur 
saskaņā ar direktīvu 91/271/EEK nav obligāti jāievēro prasības par notekūdeņu attīrīšanu,  
izmanto riska ūdensobjektu sarakstu, nosakot, kuri projekti ir prioritāri atbalstāmi. Noteikumus 
VARAM mēģinās popularizēt arī citu nozaru ministrijām. 
Parasti cilvēki saistībā ar riska ūdensobjektiem interesējas, vai šāds statuss nozīmē, ka tajos 
nedrīkst peldēties vai izmantot kam citam. Riska ūdensobjekta statuss nenozīmē tiešu 
apdraudējumu ūdens lietotājam, tas norāda uz problēmām ezera vai upes ekosistēmai. Ja ezerā, 
piemēram, ir palielināts fosfora vai slāpekļa daudzums, tad tur paātrināti notiek aizaugšana, kas 
nav vēlams no dabas, ekoloģiskā viedokļa. MK noteikumos par riska ūdensobjektiem nav 
iekļauti aizliegumi darbībai, jo VARAM pieļāva, ka tādā gadījumā noteikumus būs gandrīz 
neiespējami apstiprināt. Jau par pašreizējo noteikumu redakciju bija daudz diskusiju, jo bija gan 
tādas iestādes un organizācijas, kas uztraucās, ka šie noteikumi prasa pārāk daudz, gan arī tādas, 
kas teica, ka prasīts tiek par maz. Noteikumi izstrādāti tā, lai, balstoties uz riska ūdensobjektu 
sarakstu, būtu iespējas ar citiem tiesību aktiem un plānošanas dokumentiem par šiem 
ezeriem/upēm vairāk parūpēties.  
E.Kalniņa jautā, vai, piemēram, Lielupes upju baseinu apgabalā, kas ir īpaši jutīgā nitrātu 
teritorija, reģionālajām vides pārvaldēm būs lielāka skaidrība, kā rīkoties.  
V.Gabrāns jautā, vai jaunie normatīvi varētu būt stingrāki par Eiropas Savienības noteiktajiem. 
I.Teibe skaidro, ka pagaidām vēl nav zināms, kādi būs izstrādātie priekšlikumi. Jāņem vērā, ka 
valstī valdības noteiktā politika ir nepiemērot stingrākas prasības par Eiropas Savienības 
noteiktajām. Šādu nostāju neviens nav atcēlis un, visticamāk, tuvākajā laikā neatcels. Varētu 
būt, ka vairāk tiks regulētas tādas izlaides, kuras neaptver komunālo notekūdeņu direktīva 
91/271/EEK. Direktīva regulē izlaides no apdzīvotām vietām, kuru radītā piesārņojuma 
daudzums pārsniedz 2000 cilvēku ekvivalentu. 
I.Br ēmere secina, ka attiecībā uz riska ūdensobjektu metodoloģiju visiem upju baseinu 
apgabaliem ir paredzētas vienādas prasības. Taču dabiski Lielupes baseins atrodas 
visneizdevīgākajā situācijā, kur dabīgā attīrīšanās vislēnākā. Šīs pieejas rezultātā parādīsies 
nevienlīdzība pie it kā vienādām prasībām. 
I.Teibe precizē, ka vienādās prasības ir domātas identiskiem ūdensobjektiem, kas atbilst vienam 
tipam. Vēl nav zināms, ko izpildītājs ieteiks. Izpildītājam lūgts izvērtēt arī tehnisko iespējamību. 
I.Br ēmere kā labu vērtē ideju skatīties uz mazajiem piesārņotājiem. Savulaik BEF bija projekts, 
kur pētīja slodžu sadalījumu. Ja saskaita mazās izlaides kopā, to summa bija lielāka nekā no 
pilsētām. Iespējams, ka tas beigās izvērtīsies kā efektīvs pasākums. 
Padome nolēma: Pieņemt informāciju zināšanai. 
 

4.a § 
 

O.Heniņa ziņojums „Zi ņojums par mazajām HES” (protokola 3.pielikums uz 7 lp.). 
V.Gabrāns oponē, ka varētu uzstāties ar tieši pretēju referātu par to, cik graujoši mazo 
hidroelektrostaciju enerģijas ieguve ir iedarbojusies uz vidi. Nevar noliegt dažus pozitīvus 
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momentus, konkrēti, ainaviskas kompozīcijas, kuras ir radījusi dzirnavu dīķu atjaunošana, it 
sevišķi apdzīvotās vietās. Bet lielākoties šie pasākumi ir vērsti uz konkrētu ekonomisku efektu 
sasniegšanu īsā laika posmā. Liela daļa no mazajām HES strādā uzkrāšanas un novadīšanas 
režīmā. Tā šobrīd būtu atrisināma problēma, jo modernizējot vajadzētu uzlikt tādu darbības 
režīmu, kad strādā ūdens pieteces režīmā. Tas būtu kompromiss starp vides prasībām un 
ekonomisko atdevi, ko hidroelektroenerģijas ražošana varētu dot tautsaimniecībai. Par 
likumdošanu, kas apbižo HES būvētājus - sākotnējā rīcība ar mazajiem HES būvēšanu bija 
nepieņemama. HES gribēja būvēt pēc principa, kur viens beidzas, sākas nākamais 
uzpludinājums. Arī Bauskā notika cīņa par līdzīgu HES būvniecību, kur viens beidzas un tūlīt 
sākas nākamais. Pašreizējā situācija ir savādāka nekā, kad dzirnavu dīķi darbojās apmēram 
pusotru gadsimtu atpakaļ. Šobrīd ar biogēnajiem elementiem esam tā pārsātinājušies, ka 
nedrīkstam vairs veidot aizsprostus. Lielākoties uzpludinājumi darbojas kā piesārņojuma 
akumulētāji. Ar šo sekundāro piesārņojumu ūdens kvalitāte tiek bojāta vēl vairāk. Pozitīvais 
efekts neatsver negatīvo attiecībā uz dabu. 
O.Heniņš atbild, ka šodienas apstākļos HES paredz tikai videi draudzīgu turbīnu uzstādīšanu. 
Objektīvi vienīgas pētījums attiecībā uz mazo HES biotopiem ir 2005. gadā, kad Vides fonds to 
veica. Tam klāt ir reģionālo vides pārvalžu atzinumi par katru mazo HES ietekmi un tajā 
daudzās vietās ierakstīts, ka „nav datu”, „nav ietekmes”. Ir jāizpēta Zvejniecības likums, jāatļauj 
pie aizsprostiem makšķerēt. Pie tam zivīm tur nepatīk, tur nav viņām laba dzīvesvieta. Tad 
jādabū visi, kas tur darbojas prom no turienes, tā kā viņu darbošanās ir pretlikumīga. Notiek 
nelikumīga aizvaru atvēršana, kas bojā arī hidroelektrostaciju būves un daudzas citas 
nelikumības. Tā kā ir jāatrod vidusceļš. Ja grib pieminēt Eiropas valstis, Vācija jau savus 
resursus ir izsmēlusi – viņai nav vairs nepieciešamība. Kaut kas notiek Čehijā, Slovākijā, Polijā. 
Arī Norvēģija savus resursus ir izsmēlusi jau sen – izdarījusi visu, lai ūdens enerģija kalpotu 
tautsaimniecībā. Iekļaut riska ūdensobjektu sarakstā upes, kas ietek Daugavā un pateikt, ka 
tagad caur tām vairs nemigrēs laši un nēģi virs Rīgas HES, arī ir neobjektīvi tāpēc, ka Rīgas 
HES neko pāri nelaiž. Daudzi no šiem jautājumiem ir pārskatāmi un katrs no šiem objektiem ir 
izvērtējams individuāli. Ir absurdi šodien neļaut nodarboties ar saimniecisko darbību, kas mums 
visiem ir ļoti nepieciešama. 
Padome nolēma: Pieņemt informāciju zināšanai. 

 
4.b § 

 
E.Griķīša ziņojums „Par valsts nozīmes ūdensnotekām” (protokola 4.pielikums uz 4 lp). 
E.Kalniņa jautā par kritērijiem, pēc kuriem notiek līdzekļu piešķiršana, saprotot, ka visam 
naudas nepietiks. Līdzekļi tika ieguldīti Auces upes meliorēšanā, kas notiek šoruden, bet varbūt 
vajadzēja Saldū, kur saimnieciskie zaudējumi bija daudz lielāki? 
E.Griķītis atbild, ka prioritātes noteikt ir grūti, jo, ja naudu izdalītu atkarībā no zemes auglības, 
tad pirmajā vietā būtu Zemgale, bet ja pēc saimniecību skaita, ko apkalpo ūdensnoteka, tad 
pirmajā vietā būtu Latgale, bet ja prioritāte būtu saimniecību lielums, tad pirmajā vietā būtu 
Zemgale. Zemkopības ministrija labprāt uzklausītu ieteikumus par prioritāšu noteikšanu. Pirmā 
prioritāte ir teritorijas plānojums. Ja uz zemes ir kaut kāda attīstība – ja tur notiek 
lauksaimnieciskā vai mežsaimnieciskā ražošana, tad ūdensnotekas ir jāuztur kārtībā. Šīs 
ūdensnotekas ir pirmā prioritāte, lai šajās teritorijās varētu notikt ražošana. Salīdzinot ar ceļiem, 
kāda jēga no mazajiem ceļiem, ja nav kārtībā maģistrāle? Līdzīgi ir ar ūdensnotekām. 
I.Bergmane papildina, ka lielā mērā tiek ņemtas vērā sūdzības. Bija sūdzības gan no zemju 
apsaimniekotājiem, gan no Latvijas Valsts mežiem. Valsts nozīmes ūdensnotekas Latvijas 
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Valsts meži nepārrok. Lai viņi savus objektus varētu realizēt, viņi prasa lai mēs sakārtojam 
valsts nozīmes ūdensnotekas. Ļoti daudz tādu pieprasījumu palika arī nerealizēti. 
E.Griķītis papildina, ka A/S Latvijas Valsts meži iesniedza prasību par aptuveni 180 valsts 
nozīmes ūdensnoteku sakārtošanu, lai varētu uzturēt mežu meliorācijas sistēmas, nenodarītu 
zaudējumus mežsaimniecībai. Latvijas Valsts meži renovē, rekonstruē mežu meliorācijas 
sistēmas, būvē ceļus, kam gar malu iet grāvīši, kuru ūdeņi ir kaut kur jānovada, tādēļ tas ir tik 
svarīgi un viņi ir vislielākie prasītāji, lai sakārtotu ūdensnotekas. 
L.Fībiga jautā par rekonstruējamajiem posmiem, kas redzami mājas lapā. Pēc kādiem 
principiem tie tiek izvēlēti – vai balstoties uz sūdzībām vai arī projektu ietvaros tos veic valsts 
vai pašvaldības? 
E.Griķītis atbild, ka kopprojektu nav. Kopprojekti uz Eiropas atbalstu ir tikai Latvijas Valsts 
mežiem. Pirmkārt rekonstruējamie posmi tiek izvēlēti, balstoties uz sūdzībām. 
I.Bergmane papildina, ka šobrīd tas vairs nedarbojas – sūdzības iekrājušās jau ļoti daudz, bet 
naudas vairāk nav. 
E.Griķītis atbild, ka ja būtu nauda ekspluatācijai, tad darbi nebūtu tik drastiski. Ar ekskavatoru 
izņemtu bebru aizsprostus un ūdens vairāk vai mazāk aiztecētu. Uz ES atbalstu ir nepieciešami 
visi tehniskie noteikumi, tehniskais projekts, visi saskaņojumi. Ar katru īpašnieku jāveic 
saskaņošana. Īpatnība, ka mūsu ūdensnotekas nav uz valsts zemēm, bet uz svešām. Tiek rīkotas 
publiskās apspriešanas, lai izlemtu, vai šo upi ņemt vai neņemt. Nupat bija Ošas upē publiskā 
apspriešana, kur piedalījās 34 cilvēki, no kuriem 5 – pret, pārējie – par. Tātad upi tīrīt 
viennozīmīgi ir vajadzīgs. 
V.Gabrāns secina, ka ražošanas prioritātes nonāk pretrunās ar dabas prioritātēm. No vienas 
puses, appludinātie meži ir milzīgs ekonomiskais zaudējums, no otras – milzīgs ieguvums, par 
ko Eiropa var tikai sapņot. Lielākie pārmetumi melioratoriem no zaļo puses ir tādi, ka vēl 
aizvien tiek pielietotas tās pašas metodes, kā meliorācijas attīstības plaukumā – 1960-os gados. 
Grāvji tiek rakti kā pēc lineāla, viss dabiskais tiek nolīdzināts līdz ar zemi. Runājot visu „zaļo” 
vārdā – iebildumu nebūtu, ja upes tiktu raktas pēc iespējas padziļinātāk, ja tiktu saglabāts 
dabīgais reljefs – meandri, izliekumi, padziļinājumi un gultnes reljefs, saglabājot apaugumu upē, 
gar upju krastiem. 
E.Griķītis atbild, ka Vecslampē tā ir darīts (meandri rakti). Meliorācija tiek veikta tādā veidā, 
kāds ir pasūtījums. Augstražīgai tehnikai ir nepieciešami darba procesam atbilstoša platība. 
Valsts nevar atļauties tādus darbus, kas ir ārpus meliorācijas sistēmu ekspluatācijas 
aizsargjoslām. Ja teritorijas plānojumā jau ir ielikta ekspluatācijas aizsargjosla šai ūdenstecei, 
tad jau darbi tur ir ierobežoti. Tad jāpalūdz īpašniekiem atpirkt zemi un tad tur varēs veikt visus 
nepieciešamos darbus. Lielākajā daļā gadījumu meliorators iet atbilstoši upes meandrējumam. 
V.Gabrāns papildina, ka arī Ceraukstē ir šāds piemērs, kur tika atstāts dabiskais tecējums. Bet 
pēc savas iniciatīvas šādi projekti netiek virzīti. 
E.Griķītis atbild, ka ir būvnormatīvs, kas tiek visās ministrijās apspriests, nevalstiskās 
organizācijas var piedalīties. Var stādīt priekšā visas savas idejas – tad rakšana notiks ar 
līkumiem. 
I.Bergmane atbild, ka tā ir privātīpašnieku zeme. Ja grib papildus rakt kādu līkumu, saka, lai 
atpērk zemi. Tas rada lielas problēmas. 
E.Griķītis papildina, ka Mārupīte tek caur Mārupes centru. Upe pati iet caur dzelzsbetona tekni, 
kam blakus iet asfalts, ko nevarēja izrakt, tādēļ vajadzēja aprakt apkārt visam ciematam. Raka 
pa vecajiem grāvjiem. Norokot par daudz, īpašnieks prasa samaksāt, jo īpašumā esošā zeme 
samazinās. Mārupē zeme ir vērtīga.  
O.Heniņš skaidro, ka Civillikums skaidri pasaka, kas ir publiskās upes un kas ir privātās upes. 
To Latvijā ir ļoti maz. Tādēļ likumā ir jāievieš izmaiņas, lai valsts varētu pretendēt uz darbiem. 
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E.Griķītis papildina, ka ir norma, ka augstākstāvošais zemes īpašnieks novāc ūdens plūsmai 
traucējošu aizsprostu. Norma jau ir iestrādāta Civillikumā, bet lai līdz tai aizietu, ir tāls ceļš. 
O.Heniņš jautā, kādas būs sekas, ja nojauks aizsprostojumu, kas stāvējis augšpusē simtiem 
gadu. 
E.Kalniņa: Nepieciešams noteikt prioritātes. Piemēram, Auces gadījumā 60 vietējie zemnieki 
iebilst pret to, ka vietējam dānim vajag. 
A.Ence saka, ka Meliorācijas likums nosaka, ka katram savā īpašumā esošās meliorācijas būves 
katram pašam ir jāapkopj. To gan nedara neviens. 
E.Griķītis saka, ka valstij, piesaistot Eiropas Savienības fondu naudu, rodas lielāki izdevumi, 
nekā regulāri veicot uzturēšanas darbus. 
E.Kalniņa saka, ka pirms diviem gadiem bija paredzēts visus lielākos polderus nodot 
pašvaldībām. Pašvaldībām nav iespēju tos uzturēt. 
E.Griķītis saka, ka arī šajā Konsultatīvās padomes sēdē ir viena pašvaldība, kura ir pārņēmusi 
šos polderus.  
A.Ence stāsta, ka bija spiediens pārņemt polderus būvniecības vēlmes dēļ (Ādaži, Babīte, 
Carnikava), jo pārņemot un pārvēršot šo par būvniecības zemi, kadastrālā vērtība pieaug 100 
reizes, līdz ar to arī nodokļi. Tikai tāpēc uz to pašvaldība gāja, jo zaudējumus praktiski necieta. 
Viena neliela sūkņu stacija gadā elektrībā izmaksā Ls 10 000 plus darba alga operatoram.  
E.Griķītis papildina, ka Nīcas novads, Rucava, Jelgavas novads – lielākā daļa ir polderos. Arī 
Gaujas lejtece – visa Pierīga ir daudz polderu, arī Lubāna. Par Lubānu viedokļi ir dažādi. 
Lubānā pretrunā nonāk ihtiologu, ornitologu, mežsaimnieku, lauksaimnieku intereses. Katram 
prasības ir atšķirīgas. Zivsaimnieku intereses – jo vairāk ūdens, jo vairāk zivju. Tas attiecināms 
arī mazajos HES. Protams, tās nav lašveidīgās, caurceļotājzivis, bet zivju masa palielinās. 
Ornitologu interesēs ir, ka pīlei jāvar aizsniegt ūdenstilpes dibens. 
A.Ence piebilst, ka ir zemes īpašnieki, kas pasaka, ka viņiem nevajag, lai ezers atgriežas vecajās 
robežās. A.Ence jautā, vai ir prāta darbs aizlaist postā, kur valsts savulaik ir ieguldījusi miljonus. 
Ja reiz kaut kas ir izdarīts, tad ir jāturpina veikt apsaimniekošanas darbus.  
E.Griķītis jautā par Carnikavu, Ādažiem, Babīti – vai to visu mest ārā? 
E.Kalniņa jautā, vai tam būs valsts finansējums? 
I.Bergmane atbild, ka pagaidām jā, bet vispār tas ir zem jautājuma zīmes.  
V.Gabrāns jautā, vai ir saglabājusies to ūdensteču tīrīšanas tehnoloģija, kas kādreiz ir bijušas 
upes. 
I.Bergmane atbild, ka tām izrēķina hidroloģiju, tas ir, to ūdens daudzumu, kāds ir jāizvada. 
Mums ir uz 10 % caurplūdumu, tas ir, tādu līmeni, kāds ir reizi 10 gados – tāds ūdens līmenis 
pavasarī ir jāizvada ūdensnotekai. Tā veic šos šķērsgriezuma aprēķinus. 
V.Gabrāns jautā, kāpēc šķērsgriezumam jābūt tādam? 
E.Griķītis papildina, ka tas ir visoptimālākais. Var rakt arī parabolu, trapeci.  
I.Bergmane papildina, ka ūdensnoteces pašas izveido parabolu ļoti viegli. 
E.Griķītis secina, ka dziļākas, šaurākas gultnes ir hidrauliski labākas. 
V.Gabrāns piebilst, ka žēl, ka agrākās upes tagad ir kļuvušas par notekām. 
E.Griķītis piebilst, ka kādreiz pēc regulēšanas, tās bija grāvji un tagad atkal ir jāpārtīra, ka tās 
tiek atjaunotas par grāvjiem.  
I.Bergmane piebilst, ka tās bija upes 50 – 60 gadu atpakaļ. I.Bergmane jautā, ko darīt ar 
drenāžu, kas tur nāk iekšā? Ko cilvēkam darīt – viņam ir zemes robežplāns, kurā ir apzīmējums 
„meliorēta zeme”.  
V.Gabrāns atbild, ka šīs visas ir birokrātiskas lietas, kuras var atrisināt.  
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I.Bergmane saka, ka ir jārunā ar cilvēkiem, ko viņi grib darīt. Ja viņam ir meliorēta 
lauksaimniecības zeme, bet tā ir pārmitra, vai mēs viņam piespiedīsim tagad pārpurvot to vidi? 
Mums tagad viens cilvēks Vecumniekos jau gadu cīnās, kuram ir pārmitra zeme, tāpēc viņš grib 
mazāku nodokli maksāt. 
V.Gabrāns oponē, ka labākās ražas ir tajās vietās, kas netiek meliorētas. 
Norit diskusija par meliorācijas tēmu. 
S.Lūri ņa jautā, kā tiek ieplānotas aktivitātes uz nākošo plānošanas periodu, kas tiek plānots jau 
kopā ar jaunajām direktīvām. Kā tērēs naudu šiem visiem būtiskajiem pasākumiem? 
E.Griķītis secina, ka cilvēki grib pilsētās un laukos strādāt, ražot. Zemkopības ministrija paredz 
nākamajā plānošanas periodā infrastruktūras objektiem atbalstu. Grūti pateikt, kā tas reāli 
izskatīsies. Grūti pateikt, vai meliorācija būs prioritāte. 
A.Ence atbild, ka šobrīd Finanšu ministrs uzsver, ka nākamajā plānošanas periodā prioritāšu 
skaits tiks samazināts, nauda tiks koncentrēta tikai pašām nepieciešamākajām prioritātēm. 
A.Ence šaubās, vai valsts parakstīsies uz šo prioritāti. 
S.Lūri ņa piebilst, ka mums ir Nacionālais plūdu plāns, kurš ir līdz 2015. gadam. Ja tam naudu 
valsts līmenī neieplāno, tad plānā paredzētie pasākumi netiks izpildīti un situācija neuzlabosies. 
E.Griķītis piebilst, ka plūdu plānā nauda tiek paredzēta tikai 1C kritērijam, tas ir tikai 4-6 
lielajām pilsētām un Gaujas lejtecei. 
V.Gabrāns jautā par Lauku atbalsta dienesta programmu, kur tiek tērēti miljoni. Kāpēc nauda 
netika atvēlēta kaut kam jēdzīgākam? 
E.Griķītis komentē, ka Lauku atbalsta dienests neizstrādā atbalsta politiku un naudu nepiešķir 
nevienai programmai. Valdība ir tā, kas izstrādā atbalsta politiku.  
I.Bergmane komentē, ka tiek veidots Lauku attīstības plāns, pēc kura tiek sadalīti l īdzekļi.  
I.Teibe paskaidro, ka daudzi vides aizsardzības pasākumi nākamajā ES finanšu plānošanas 
periodā tiks nodrošināti caur lauku attīstības finansēšanas mehānismiem. Lielākajai daļai vides 
direktīvu nav savu atsevišķu finanšu mehānismu. Izņēmums ir Komunālo notekūdeņu direktīva 
91/271/EEK un Dzeramā ūdens direktīva 98/83/EK. Pārējām direktīvām finansējums ir jāmeklē 
vai nu valstīm pašām, vai caur citu nozaru ES finansēšanas mehānismiem. Zināma daļa 
pasākumu tiek atbalstīta tieši ar lauku attīstības plānu starpniecību, ņemot vērā, ka pirmā 
prioritāte ir lauksaimnieciskā ražošana. Piemēram, tāds pasākums kā buferjoslu ierīkošana bija 
jau iepriekšējā periodā, cenšamies strādāt, lai būtu arī nākamajā. Ja ir konkrēti priekšlikumi, ir 
jāskatās kuri plānošanas dokumenti noteiks finansējuma sadali valstī nākamajā periodā, kuriem 
no tiem šie priekšlikumi atbilst un kur ir jāmēģina lobēt. 
O.Heniņš iesaka, ka līdzekļi meliorācijai jānovirza tāpat kā ceļu fondam konkrētām lietām. 
I.Bergmane piebilst, ka nauda ir, bet maza. Ir iedalīta ekspluatācijas nauda. Sūkņu stacijas 
varam darbināt, bet ļoti minimāli novākt kādu apaugumu, bebru aizsprostu izvākt, bet nevar 
kārtīgi visus bebru aizsprostus nojaukt un nodrošināt normālu ūdensteci. 
Padome nolēma: Pieņemt informāciju zināšanai. 
 

4.c § 
 

L.Fībigas ziņojums „Stipri p ārveidotie un mākslīgie ūdensobjekti – Ūdens 
struktūrdirekt īvas prasības” (protokola 5.pielikums uz 2 lp). 
O.Heniņš papildina par mazo HES ietekmi. Šodienas modernās tehnoloģijas novērš ūdens 
svārstības. Ar Ministru Kabineta noteikumu palīdzību ūdens līmeņu svārstības ir novērstas līdz 
minimumam. Par kavētu zivju migrāciju – jautājums ir par ūdenskrātuves aizsprosta augstumu, 
jo pavasara plūdos augšbjefs ar lejasbjefu absolūti izl īdzinās, tā kā tām zivīm, kam nepieciešams 
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migrēt, tas netiks liegts. Taču jārunā par konkrētām vietām – kur augstums 15 m, tur būtu 
vajadzīgs zivju ceļš. Savukārt krastu eroziju novērš teritorijas apsaimniekotājs, ja tas tur ir, jo 
pretējā gadījumā tas tālāk ietekmē hidrobūvi.  
L.Fībiga papildina, ka Lielupes upju baseinu apgabalā ir 7 stipri pārveidoti ūdensobjekti dēļ 
regulējumiem, kas nav dēļ HES, kas nozīmē, ka šajās vietās ir pieļaujami zemāki kvalitātes 
rādītāji bioloģijai. Savukārt HES apkārtnē bioloģija nedrīkst pasliktināties, tai jābūt tikpat labai 
kā ūdensobjektos bez pārveidojumiem.  
O.Heniņš piebilst, ka nevar spriest par pasliktināšanos, jo nav izejas datu, ar ko salīdzināt. 
Padome nolēma: Pieņemt informāciju zināšanai. 
 

5.§ 
 

Citi jaut ājumi, ierosinājumi, nākamās sēdes plānošana. 
Izskan secinājums, ka upju baseinu konsultatīvā padome notiek reti. 
A.Ence komentē, ka nolikumā teikts, ka sēdei jānotiek minimums 2 reizes gadā.  
L.Fībiga komentē, ka vajadzības gadījumā sēdi var sasaukt biežāk.  
A.Ence komentē, ka sanāksmju rezultātā jārodas „sausajam atlikumam”.  
V.Gabrāns atgādina, ka uz nākamajām padomes sēdēm būtu darāmi mājas darbi: 
1) LVĢMC sagatavot informāciju no Lietuvas upju baseinu apgabala plāna, tai skaitā par 
plānotajiem pasākumiem attiecībā uz cūku fermām; 
2) Par tehnoloģiju un kritērijiem, uz kāda pamata veic meliorācijas sistēmu atjaunošanu. 
V.Gabrāns komentē, ka līdzšinējā prakse nav pareiza. 
I.Bergmane saka, ka nezina, vai to ir vērts apspriest, jo tas pamatojas uz būvnormatīviem. 
E.Griķītis piebilst, Latvijai bija līgums ar Amsterdamas ūdenssaimniecības pārvaldi. Holandieši 
atzīst, ka Latvijas meliorācijas sistēma ir pareizi projektēta un būvēta. Tādas tehnoloģijas ir visā 
pasaulē. Esam bijuši Lietuvā, Igaunijā, Somijā, uz Pasaules melioratoru kongresu. Apmēram 
tādas tehnoloģijas ir visā pasaulē. Visam pamatā jābūt ekonomiskajam pamatojumam. Latvijā ir 
jānotiek ražošanai, jādzīvo iedzīvotājiem, jārodas nākamajai paaudzei – tas Latvijā bez 
meliorācijas nav iespējams. 
V.Gabrāns secina, ka paši izpildītāji nav nonākuši pie slēdziena, ka tas būtu jāreformē.  
E.Kalniņa saka, ka balstoties uz pašlaik noteiktajiem kritērijiem, visam naudas nepietiek. Bet 
varbūt meliorācijas sistēmu atjaunošanā ir lieta, kas ir svarīgāka ne tikai vienam īpašniekam, bet 
daudziem, piemēram, vesela pilsēta, kā tas ir Saldus gadījumā.  
V.Gabrāns saka, ka viens no būtiskākajiem kritērijiem būtu noteikt, cik daudz jau upe ir 
dabiskojusies. Kāda jēga vēlreiz rakt to, kas jau ir dabiskojies un gaidīt, kad atjaunosies.  
E.Griķītis saka, ka, ja zeme ir lauksaimniecības un meža zeme, tad cilvēki tur gribēs ražot.  
V.Gabrāns saka, ka ir mehānismi arī upju taisnošanai. Kompensācijas upju aizsargjoslām 
varētu būt pat ekonomiski izdevīgākas. 
I.Bergmane oponē, ka tā tas nav. Buferjoslu lieta principā ir izgāzusies.  
V.Gabrāns iebilst, ka vislielākais piesārņojums nāk no lauksaimniecības zemēm. Viens no 
efektīvākajiem piesārņojuma mazināšanas pasākumiem ir buferjoslu ierīkošana.  
E.Griķītis oponē par Holandi, ka tur ir viens no augstākajiem dzīves līmeņiem.  
A.Ence oponē, ka Holande nav labākais piemērs, jo tur ir 16 miljoni iedzīvotāju un kanāli.  
O.Heniņš piebilst, ka zemei ir nepieciešams organiskais mēslojums. Bet lai lopus izaudzētu, ir 
vajadzīga zāle, tāpēc mēs paliekam pie ķīmijas.  
V.Gabrāns skaidro, ka meliorācijas dēļ mēslojums ātri nonāk ūdenstilpēs. 
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S.Lūri ņa piebilst, ka pie sliktiem finanšu apstākļiem svarīgi Baseinu plānos izvērtēt pasākumu 
izpildi. Varbūt, ka nākošajā plānā jāliek katram savs uzsvars, lai Baseinu plāns tiktu izpildīts un 
rādītāji tiktu sasniegti. Jāpavērtē plānu uzdevumu izpilde.  
A.Ence piekrīt, ka nākamajā sēdē varētu analizēt plānu izpildi.  
L.Fībiga saka, ka izvērtējums nepieciešams 2012. gada beigās. Pēc pusgada varētu būt zināms 
vispārīgs novērtējums. 
V.Gabrāns komentē par melioratīvajiem pasākumiem. Upju tīrīšana šobrīd ir entuziastu 
nodarbe. Bet kāpēc kaut kādus līdzekļus nevarētu novirzīt Lielupes, Mūsas, Mēmeles upju 
gultņu tīrīšanai? Tā arī skaitās valsts nozīmes ūdensnoteka. 
E.Griķītis kā piemēru sauc Kujas upi Madonā, Langas upi – varētu kāds iet un sākt tīrīt arī šīs 
dabiskās upes. Mēs tās netīrīsim, bet sūdzības par tām nāk regulāri. Arī dabiskās upes bebri 
aizprosto. 
O.Heniņš saka, ka pavasarī atkal aktuāla būs plūdu problēma. Kamēr Lielupes grīva nebūs 
attīrīta no smilšu sanesumiem, plūdi būs vienmēr. 
J.Artemjevs stāsta, ka Jūrmalas pašvaldība šī gada pavasarī grīvu ir iztīrījusi ostas kanāla 
robežās, tas pats ir plānots nākošajā gadā. Runājot par plūdu pārvaldības plānu, Jūrmala pieder 
1C kritērijam un mēģināja startēt uz konkursu. Jūrmalas pašvaldība vēlējusies veikt grīvas 
tīrīšanu. VARAM prasījusi, kā tiks nodrošināta kanāla ilgtspēja, kā pašvaldība garantēs, ka 
gultne neaizsērēs. Plūdu plānā norādītais piedāvātais finansējums neatbilst reālajam. Tādējādi 
nevarēja tikt veikts gan krastu nostiprināšanas projekts, gan grīvas tīrīšana, gan Varkaļu slūžu 
rekonstrukcija. Jautājums ir, kad būs nākamā šāda finansējuma gūšanas iespēja, jo pašlaik to 
pašvaldība dara par saviem līdzekļiem.  
Viņš piebilst, ka plūdu pārvaldības plānā nav minēta molu būvēšana. Tas ir viens no 
pasākumiem, kas mazina plūdus. Tas ir dārgi, speciālistiem ir jāparēķina, kas ir izdevīgāk – 
tādus izbūvēt vai 50 gadus katru gadu veikt tīrīšanas darbus. Šis pavasaris bija labvēlīgs ūdens 
iziešanai. Cerams, ka arī nākamais tāds būs. Jūrmala no savas puses uzskata, ka ir izdarījusi visu 
un gaida, ko varēs darīt tālāk projektu ietvaros.  
O.Heniņš piebilst, ka arī uzbūvējot molus, tīrīšanas darbi vienalga būs jāveic. 
E.Kalniņa saka, ka, uzbūvējot molu, uzkrāsies saneši un izmaiņas vienalga būs novērojamas. 
J.Artemjevs saka, ka līdz tam vajag nonākt, jo Plūdu novēršanas plāns par to vispār nerunā.  
E.Kalniņa saka, ka prioritātes dažādiem pasākumiem varētu noteikt jau Baseinu plānos. Varbūt 
vissvarīgākā ir grīva Lielupei vai tml. 
J.Artemjevs vaicā, kādas darbības saistībā ar upju baseinu apsaimniekošanu paredzētas pēc 
2015. gada. 
K.Fedoroviča saka, turpināsies tas pats, būs nākamais upju baseinu apsaimniekošanas cikls (6 
gadi). 
J.Artemjevs piebilst, ka vienojušies ar Ķemeru nacionālo parku, ka vienlaicīgi iespējams 
nodrošināt gan dabiskos apstākļus, gan ūdens caurplūdumu maksimumu periodos. Jātīra, 
neizmainot dabīgos apstākļus. Izdevumi samazinās, ja to dara regulāri. Tagad, kad ūdens nāk 
iekšā pa mājām, tad sākas reālie darbi, kas beidzās līdz ar krīzes iestāšanos. Bet atbalsta nav, 
reāli viss gulstas uz pašvaldību pleciem.  
L.Fībiga ierosina kā priekšlikumu darba kārtībai, ka priekšlikumi varētu nākt diskusiju veidā 
par to, kādas varētu būt prioritātes.  
V.Gabrāns papildina, ka visus konsultatīvās padomes priekšlikumus vajadzētu novadīt līdz 
atbildīgajām institūcijām. 
K.Feoroviča skaidro, ka, ja padomes locekļi vienosies, ka kaut ko grib ieteikt VARAM, tad 
protokolā tas tā arī tiks ierakstīts: „Konsultatīvā padome nolemj ieteikt VARAM sekojošo: ... 
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Par padomes ieteikumiem VARAM informē LVĢMC”. Tādā gadījumā LVĢMC rakstīs vēstuli 
VARAM par to, ka bija Konsultatīvās padomes sēde, kura ieteica šādus ieteikumus. 
I.Teibe papildina, ka tāds gadījums jau ir bijis ar Daugavas upju baseinu apgabala konsultatīvo 
padomi, kas lūgusi atjaunot pazemes ūdeņu kvalitātes monitoringu. Rezultātā tapusi VARAM 
rezolūcija skatīties, ko lietas labā var darīt, plānojot nākamo gadu. 
J.Artemjevs sniedz divus priekšlikumus ieteikumiem: 
1) Iekļaut plūdu pārvaldības plānā informāciju par molu izbūvi; 
2) Izvērtēt „par” un „pret” par mazajām hidroelektrostacijām, lai Konsultatīvā padome var 
pieņemt gala lēmumu, savādāk vieni saka vienu, otri citu.  
A.Ence šaubās, vai padome to varēs izvērtēt. 
O.Heniņš sniedz priekšlikumus ieteikumiem: 
1) Zemkopības ministrijai veikt grozījumus Ministru Kabineta noteikumos Nr. 27, lai varētu 
veikt ietekmes uz vidi novērtējumu uz konkrētu objektu; 
2) Par Ekonomikas ministrijas Atjaunojamās enerģijas likumprojektu – lai aktualizē šī 
likumprojekta izskatīšanu. 
Projekti attiecībā uz atjaunojamo enerģiju šobrīd stāv uz vietas, arī saistībā ar biomasu. 
I.Bergmane saka, ka projekti, piemēram, attiecībā uz biomasu šobrīd notiek. 
O.Heniņš atbild, ka konkursi šobrīd nenotiek. 
V.Gabrans un E.Kalniņa kategoriski iebilst pret ierosinājumu veikt izmaiņas MK noteikumos 
Nr.27 par upju sarakstu, kur nedrīkst būvēt aizsprostus. 
A.Ence ierosina vienoties par nākamās sēdes datumu. 
Padome nolēma: Pieņemt informāciju zināšanai, uzdot LVĢMC uz nākamo sēdi sagatavot 
informāciju par Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna izpildi un kā nākamās 
sēdes laiku noteikt 2012. gada maija sākumu. 

 
Sēde slēgta: plkst. 16:00. 
 
 
 
 
Padomes priekšsēdētājs _______________________ / Andrejs Ence / 
 
 
Protokolēja _______________________ / Anete Šturma / 


