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Lielupes upju baseinu apgabala 
konsultatīvās padomes sēde 

 
Protokols 

 
2012.gada 16.maijā Rīgā Nr.4 
 
Sēdē piedalās: 
Lielupes upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes locekļi: 
1. Nevalstisko organizāciju pārstāvji: 

1.2. Elita Kalniņa – biedrība "Vides aizsardzības klubs" 
1.3. Ingrīda Brēmere – "Baltijas Vides Forums" 
1.4. Valērijs Gabrāns (padomes priekšsēdētāja vietnieks) – Bauskas Mednieku un 

makšķernieku biedrība 
1.5. Orvils Heniņš (padomes priekšsēdētāja vietnieks) – biedrība "Mazās Hidroenerģētikas 

asociācija" 
1.6. Voldemārs Rains – Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma asociācija 

2. Ministriju pārstāvji: 
2.1. Valdis Pētersons – Zemkopības ministrijas Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas 

vadītāja vietnieks, pārstāv Ilzi Bergmani – VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi”, Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāju 

2.2. Tatjana Jansone – VARAM Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas 
vadītāja, pārstāv Rolandu Bebri – VARAM Vides aizsardzības departamenta direktora 
vietnieku 

2.3. Hardijs Verbelis – Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes direktors 
2.4. Genādijs Krizskis – Veselības inspekcijas Kontroles pārvaldes Zemgales kontroles 

nodaļas vecākais higiēnas ārsts 
2.5. Roberts Meijers – Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta pārvaldes vecākais 

referents 
2.6. Ilma Valdmane – VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Plānojuma metodiskās 

vadības nodaļas vecākā referente 
3. Plānošanas reģionu pārstāvji: 

3.1. Andrejs Ence (padomes priekšsēdētājs) – Rīgas plānošanas reģiona pārstāvis, Babītes 
novada domes priekšsēdētājs 

3.2. Solvita Lūriņa – Zemgales plānošanas reģiona pārstāve, Jelgavas pilsētas pašvaldības 
Vides pārvaldības speciāliste, pārstāv Gunitu Osīti – Zemgales plānošanas reģiona 
pārstāvi, Jelgavas domes administrācijas Attīstības un pilsētvides plānošanas pārvaldes 
vadītāju 

3.3. Līva Meļķe-Tropiņa – Zemgales plānošanas reģiona telpiskās attīstības plānotāja 
3.4. Aivars Okmanis – Zemgales plānošanas reģiona pārstāvis, Rundāles novada domes 

priekšsēdētājs 
Citi dalībnieki:  

1. Dzintars Veide – biedrība „Zemnieku saeima” 
2. Linda Fībiga – VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) 
Ūdens daļas vadītāja 

3. Kristīna Fedoroviča – LVĢMC Ūdens daļas vecākā speciāliste 
4. Anete Šturma – LVĢMC Ūdens daļas vecākā speciāliste 
5. Ligita Vircava – LVĢMC Ūdens daļas vecākā speciāliste 

 
Sēdē nepiedalās šādi padomes locekļi: Valters Bruss, Māris Dzenītis, Lita Kovaļonoka. 
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Sēdi vada: Andrejs Ence 
Protokolē: Anete Šturma 
Sēdes sākums plkst. 13:15 
 
Sēdes darba kārt ība:  

1. Par Lietuvas Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā paredzētajiem 
pasākumiem, tai skaitā attiecībā uz cūku fermām; 

2. Par Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna izpildi; 
3. Citi jautājumi un ierosinājumi, nākamās sēdes plānošana. 

 
1.§ 

 
K.Fedorovičas ziņojums par Lietuvas Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas 
plānā paredzētajiem pasākumiem, tai skaitā attiecībā uz cūku fermām (protokola 
1.pielikums uz 3 lp.). 
V.Gabrāns jautā par atšķirībām Latvijas un Lietuvas pieejā upju baseinu apgabala 
apsaimniekošanas plānos. 
K.Fedoroviča skaidro, ka Latvijas plānā attiecībā uz slodzēm ir apskatīta arī mežsaimniecības 
ietekme uz ūdeņu stāvokli, proti, kailcirtes un mežu nosusināšana palielina biogēno vielu noteci 
no mežu teritorijām. Lietuvas plānā mežsaimniecība netiek pieminēta. Bez tam Lietuvas plānā 
nav īsti apskatīta arī piesārņojuma ietekme, kas nāk no iedzīvotājiem, kuri nav nodrošināti ar 
pieslēgumu pie centralizētajām notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmām. Tomēr plānā ir 
norādīts, ka par to trūkst pētījumu, tāpēc tādi tiks veikti. Latvijā par to bija novērtējumi, tāpēc tas 
tika iekļauts. Saistībā ar slodzēm Lietuvas plānā ir apskatīta zivsaimniecība/akvakultūra, Latvijā 
tas nav skatīts datu pieejamības trūkuma dēļ. 
V.Gabrāns komentē, ka Lietuvā mežu ir maz, tikai valsts austrumu daļā. 
L.Vircava  papildina, ka Lietuvas normatīvajos aktos ir noteikti maksimāli pieļaujamie slāpekļa 
un fosfora mēslojuma apjomi uz ha, bet Latvijā šādas normas ir noteiktas tikai attiecībā uz 
slāpekli. 
Padome nolēma: pieņemt informāciju zināšanai. 
 

2.§ 
 

L.Fībigas ziņojums par Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna izpildi 
(protokola 2.pielikums uz 4 lp.). 
L.Fībiga lūdz informēt, vai Mārupē un Olainē notiek notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) 
rekonstrukcijas projekti.  
A.Ence apstiprina, ka Mārupē un Olainē šobrīd notiek NAI projekti. 
O.Heniņš lūdz precizēt, kas tie ir par ūdensobjektiem – L109 un L111 – kuros ir paredzēta 
straujteču veidošana.  
L.Fībiga precizē, ka abi ir Bērzes ūdensobjekti, katrā no tiem ir viena HES. Šajā upes posmā 
tika novērtēta ne pārāk laba ūdens kvalitāte. Viens no pasākumu veidiem ir izveidot straujteci, 
kas palielinātu skābekļa saturu ūdenī un līdz ar to arī upes pašattīrīšanas spējas un tādejādi 
sekmētu barības vielu daudzuma samazināšanos.  
O.Heniņš komentē, ka pasākumi, kas baseinu plānā ir ierakstīti, tiek izpildīti ar uzviju no to 
institūciju puses, kas mūs uzrauga, regulē, sagatavo attiecīgos dokumentus. Neko labāku nevarēs 
sasniegt, jo nav datu par stāvokli pirms HES uzbūvēšanas un trūkst arī šī brīža datu, lai veiktu 
salīdzinājumu. Visas HES būves atrodas veco dzirnavu aizsprostu vietā. Gadu simtiem šīs vietas 
ir darbojušās un nav nodarījušas īpašu ļaunumu, tikai veicinājušas tautsaimniecības uzplaukumu. 
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Kaskādes režīms ir pamatā uz Bērzes upes. Īpašu pasākumu programmu tur izdomāt nevar, jo, ja 
trīs īpašnieki savā starpā vienojas par to, ka ūdens līmeņa paaugstināšanas rezultātā tiek atvērti 
aizvari, tad viņi šo informāciju nodod zemāk esošajiem, lai tie ir gatavi, kad lielās ūdens masas 
atnāk līdz viņu aizsprostiem. Problēma ir, ka mēs cīnāmies ar sekām, bet nav prognozes, kas 
notiks pēc divām, trim dienām vai nedēļas. Mēs sekojam līdzi, kas notiek ūdenskrātuvē pēc 
ekspluatācijas noteikumu prasībām un attiecīgi informējam tos HES īpašniekus, kas ir zemāk. 
Problēmas rada nekopti upju krasti. Koki, kas ir sagāzušies upē, netiek izņemti, līdz ar to rada 
šķēršļus ledus sablīvējumam. Ūdens meklē vietu, kur aizplūst, un tādēļ upes maina savu gultni. 
Mēs to redzam pēc smilšu daudzuma, kas uzkrājas pēc palu laika. Te atbildība būtu tiem 
īpašniekiem, kuru zemes pieguļ upei. Nekādu prasību likumdošanā šodien nav, un tā ir tikai pašu 
īpašnieku iniciatīva kaut ko darīt, lai savu daļu sakārtotu.  
L.Fībiga papildina, ka pie publiskajiem ūdeņiem notiek talkas.  
O.Heniņš piebilst, ka šie apjomi ir niecīgi salīdzinājumā ar koku masām, kas guļ ūdenī. 
O.Heniņš secina, ka saistībā ar veco HES modernizāciju kopumā Latvija iet videi draudzīgu 
ceļu. Šo procesu bremzējošs faktors ir tas, ka šobrīd Ministru Kabinets ir iesaldējis noteikumus 
Nr.262 „Par obligātā iepirkuma piešķiršanu”. Nomainot vecās turbīnas, jaunās ir daudz 
efektīvākas, ar daudz lielāku lietderības koeficientu, izmantojot tos pašus caurplūdumus. Par šo 
elektrības daudzumu, ko mēs saražojam papildus, obligātā iepirkuma nav, un tas nozīmē, ka 
modernizācija nenotiek, jo nevaram attaisnot izdevumus, kas jāiegulda iekārtu modernizēšanā. 
Šobrīd esošie šo MK noteikumu grozījumi piektdien tiek izskatīti Ekonomikas ministrijā. Tur 
termiņi tiek iesaldēti l īdz 2016. gadam. „Nogulētais” periods radīs pretēju efektu.  
T.Jansone papildina, ka Babītei nauda ir tikusi piešķirta. 
A.Ence informē, ka Babītē vakar jau tika uzsākti darbi.  
T.Jansone papildina, ka Jūrmalas pilsētā Lielupes upes posmā ir izstrādāti ūdensobjekta 
apsaimniekošanas noteikumi. T.Jansone uzdod jautājumu par arhimēda tipa turbīnām, par kurām 
ir iesniegti projekti.  
O.Heniņš precizē, ka ir iesniegti divi projekti, kuriem viņš ir veicis ekspertīzi, bet sekas būs 
tādas, ka nebūs, par ko nopirkt šīs iekārtas. 
T.Jansone uzdod jautājumu, vai arhimēda turbīnas ir videi draudzīgākas? Vai iet runa par jaunu 
būvniecību vai veco turbīnu nomaiņu? 
O.Heniņš paskaidro, ka ir runa par atjaunošanu tur, kur tas ir atļauts saskaņā ar esošajiem 
noteikumiem. Mālupē aizsprosts tiks atjaunots. O.Heniņam vēl nav precīzas informācijas no 
ražotāja par ietekmi uz zivju migrāciju. O.Heniņš pauž savu personīgo viedokli, ka šneka 
apgriezieni ir ļoti mazi, atrodas 40 grādu leņķī. Viss šneks ir piepildīts ar ūdeni, un zivju 
ceļošana caur to var notikt. Tādi pierādījumi ražotājam ir, bet tie vēl tiek gaidīti. Ir otrs aspekts, 
ka tās var strādāt arī sūkņa režīmā, ūdeni no apakšas pacelt uz augšu. Šie šnekveida sūkņi tiek 
izmantoti kanalizācijas ūdeņu atsūknēšanai lielā apjomā, un, ja jau motors var griezt šnekus, 
kāpēc šneki nevar griezt motoru? Rezultāts uz elektroenerģijas ražošanu tiek iegūts ar pretēju 
efektu. Tas varētu būt labs pavērsiens, lai gan problēmas varētu būt ziemas apstākļos. 
Acīmredzot virs tiem ir nepieciešama būve, lai novērstu aizsalšanu. Šobrīd ir iespēja piedalīties 
Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta apgūšanā, bet, ja mēs nebūsim spējīgi šīs izmaksas 
nosegt, tad pieteikumu nebūs.  
V.Gabrāns jautā, ka kompromiss starp vides prasībām un enerģētikas interesēm varētu būt HES 
darbināšana tikai caurplūdes režīmā, un vai hidroenerģētiķi tam būtu gatavi? 
O.Heniņš piekrīt, ka situācija ir aizvirzījusies tik tālu, ka noteiktās 20cm minimālās svārstības 
upēm ir nekas salīdzinājumā ar to, kas notiek Daugavā. Nākamais solis ir videi draudzīgu 
tehnoloģiju izmantošana, lai līmeņa svārstības būtu minimālas. Šobrīd Bērzē Dzirnavu HES 
notiek jaunas turbīnas testēšana. Diemžēl pēc 48 stundu testa darbināšanas ģeneratoram nolūza 
ass. 
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O.Heniņš uzskata, ka, pirmkārt, vajag panākt, lai turpinātos obligātais iepirkums. Tikai tad var 
sākt runāt par īpašu prasību izvirzīšanu. Vēl ir otrs piegājiens, ka tiek uzstādītas mazas jaudas 
turbīnas, kas strādā caurteces režīmā – kad ūdeņu nav, tad lielā turbīna nestrādā. Arī tādas 
turbīnas ir tepat mūsu spēkiem izgatavotas Jelgavā. Viss tas ir iespējams, tikai nepieciešami 
apjomi. 
T.Jansone informē, ka VARAM ir bieži saskārusies ar vēstulēm, kur HES darbības dēļ ir 
applūdušas teritorijas. T.Jansone komentē, ka šeit grib pievienoties O.Heniņa kunga viedoklim. 
Piemēram, kādā kopā klātienē apmeklētā vietā, kur bija sūdzības par teritorijas applūšanu tikai 
un vienīgi HES darbības rezultātā, aizsprosts bija apmēram 7 km tālāk no šī konkrētā zemes 
gabala. Izstaigājot visu teritoriju un pētot meliorācijas projektus, galvenā problēma bija netīrītas 
upītes – koku sagāzumi, saneši, loti lēns caurplūdums. Šajā konkrētajā gadījumā HES to nekādi 
neietekmēja.  
O.Heniņš papildina, ka viņam ir bijuši zvani par to, ka Saulkrastos pa upi peld organiskie mēsli, 
un arī tur vainīgs esot HES. Tas ir saistīts ar to, kā mēs attīrīšanas iekārtas mazdārziņu rajonos 
esam attīstījuši. O.Heniņš uzskata, ka saistībā ar lauksaimniecībā izmantojamo mēslojumu 
kontrole nav pietiekama. Tas ilgā laika periodā novērots pēc zivju sugu upē paveida, kas upē bija 
1990-o gadu sākumā un tagad atkal vairs nav. 
V.Rains informē par Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma asociācijas interesēm. Viss 
kultūrvēsturiskais mantojums rīt var nonākt zem ūdens. Piemēram, Lielupes spridzināšanas 
rezultātā Jūrmalā pazuda 2 objekti. Asociācijas vēlme ir saglabāt vēsturiskās liecības, arī molus. 
Tas svarīgi arī, veicot upju grīvu tīrīšanu. Šogad paredzēti darbi Ogres karjerā. Asociācija 
sadarbojas ar pašvaldībām. V.Rains interesējas par to, kā Konsultatīvā padomes var savienot 
asociācijas intereses ar baseinu plāniem. Piemēram, Jūrmalas pilsētas teritorijā ir 58 sabiedrībai 
rādāmi objekti – tas ir saistīts ar pilsētas attīstību un arī ar pagātnes mantojuma saglabāšanu. 
Ekonomisko progresu nevaram apturēt, bet mantojumu saglabāt varam. 
A.Ence precizē, kādas ir Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma asociācijas vēlmes attiecībā uz 
Konsultatīvo padomi.  
V.Rains atbild, ka, piemēram, ja ir mols – Rojā, Ventspilī, citās vietās – mēs konsultējamies. 
Mums ir labs konsultants – Guntis Eberhards. Piemēram, mēs Jūrmalas domei rekomendējam 
šos speciālistus. Pirms konkrētiem projektu īstenošanas nepieciešams noteikt ietekmi uz 
kultūrvēsturisko mantojumu. Piemēram, no Buļļupes līdz Daugavas ietekai ir 85 objekti. Jāpēta 
HES iespējamā ietekme. 
A.Ence atbild, ka iespējamais risinājums ir tāds, ka par visiem paredzētajiem projektiem zina 
pašvaldības, kurām var izvirzīt noteikumu saskaņot dokumentus ar asociāciju. 
V.Rains komentē, ka pašvaldības ieņem pasīvu pozīciju.  
V.Gabrāns iesaka Konsultatīvās padomes vārdā visām pašvaldībām izsūtīt vēstuli ar lūgumu 
saskaņot darbības ar Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma asociāciju.  
E.Kalniņa iesaka izsūtīt vēstuli Kultūras pieminekļu inspekcijai. 
V.Rains komentē, ka, piemēram, Kokneses drupas nav kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā.  
V.Gabrāns jautā par Lielupes pasākumu programmas progresa ziņojuma termiņiem.  
L.Fībiga informē, ka ziņojumam jābūt gatavam līdz š.g. 22.decembrim. Saistībā ar to L.Fībiga 
lūdz Konsultatīvās padomes locekļus aizpildīt anketu par projektiem (protokola 3.pielikums uz 1 
lp.), kas sākušies no 2009.gada sākuma un kas varētu tikt uzsākti l īdz šī gada beigām. Nav 
nepieciešama informācija par ūdenssaimniecības infrastruktūras projektiem, kas tiek īstenoti ar 
ES Kohēzijas un ERAF atbalstu (šī informācija ir pieejama VARAM), bet ir nepieciešama 
informācija par citiem ūdenssaimniecības infrastruktūras projektiem, piemēram, tiem, kam 
līdzfinansējumu nodrošina no LVAF. Tāpat lūgums sniegt informāciju par upju straujteču 
tīrīšanas projektiem. 
T.Jansone papildina, ka, ja nav iespējams, tad nav obligāti jāaizpilda visa anketa. Pietiks, ja tiks 
norādīta kaut vai daļējā informācija un kontaktpersona. Informācija nepieciešama par visa veida 
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projektiem, arī par tādiem projektiem kā niedrāju lauku ierīkošana notekūdeņu attīrīšanai. 
T.Jansone aicina Konsultatīvās padomes locekļus ziņot arī par dažādiem INTERREG 
projektiem. 
E.Kalniņa atgādina par krastu tīrīšanas talkām, kas notiek daudzās vietās un vasarā vēl notiks. 
Centas tīrelī, piemēram, notiek purva režīma atjaunošana.  
Tiek apstiprināts, ka arī par šāda veida projektiem ir jāziņo.  
V.Rains vaicā, vai nav nepieciešams turpmākajiem projektiem plānot prioritātes? 
E.Kalniņa atbild, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tik, cik Latvijā ir vajadzīgs, naudas nekad nepietiks. Ja, 
tā kā Saldū viss applūst, varbūt šai vietai ir nepieciešama augstāka prioritāte nekā vienas upes 
tīrīšanai (Auce). Rīgas plūdu plānā iznāca tik milzīgas izmaksas uz iedzīvotājiem, ko aizsargā, 
ka nav vērts, jo tie, kas reāli applūst ir 400, bet nepieciešams ieguldīt daudzus miljonus. 
E.Kalniņa uzskata, ka, piemēram, meliorācijas projektu prioritātei būtu jābūt Saldus pilsētai.  
T.Jansone komentē par Ūdens struktūrdirektīvu, ka visiem pasākumiem ir jābūt ekonomiski 
pamatotiem. Eiropas Savienība nekad nedos naudu tāpat, viss būs jāpamato. 
O.Heniņš informē, ka normatīvie akti nosaka ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumu izstrādi 
tikai mazajiem HES.  
T.Jansone skaidro, ka, kamēr nepieņems jauno Zemes pārvaldības likumu, kurā nebūs skaidri 
pateikts, ka pašvaldība pārrauga un iegūst labumu no ūdensobjekta, neviena pašvaldība 
ūdenstilpju ekspluatācijas noteikumus neizstrādās, jo publiskais ūdens tai nepieder. Jūrmala ir 
pirmā pilsēta, kura Lielupes upei ir izstrādājusi ekspluatācijas noteikumus, kas ir tikai 
apsveicami.  
E.Kalniņa informē par Olaines peldvietu, uz kuru visas pilsētas iedzīvotāji brauc peldēties, bet 
tajā netiek noteikta ūdens kvalitāte. Agrāk tur bija oficiāla peldvieta. Peldvieta ir iznomāta – ne 
makšķerēšanai, bet par peldēšanos tiek iekasēta maksa viena lata apmērā. Šobrīd Latvijā ir tikai 
46 peldvietas, kur par valsts līdzekļiem veic monitoringu, no tām 26 peldvietas ir pie jūras, taču 
Latvijā kopā ir 119 novadi. 
V.Gabrāns secina, ka būtu jāsamazina prasības peldvietu uzturēšanai.   
A.Ence skaidro, ka prasības ir ne tikai ūdens kvalitātei, bet arī ģērbtuvēm un tml. 
E.Kalniņa secina, ka varētu ieviest vietējā mēroga peldvietas ar atvieglotiem noteikumiem. 
A.Ence secina, ka neviena pašvaldība speciāli neuzprasīsies uz nepatikšanām.  
O.Heniņš piemetina, ka pašvaldības zina vietas, kur nedrīkst peldēt. Policija to arī uzrauga. 
S.Lūri ņa informē, ka Jelgavas pašvaldība par saviem līdzekļiem veic peldvietu monitoringu 
tādās vietās, kas ir sabiedrības iecienītas. Mēs tās neiznomājam tāpēc, ka tās nav aprīkotas, bet 
kontrolējam situāciju par to, vai ūdens kvalitāte ir atbilstoša peldvietu ūdens kvalitātei. 
Pagājušajā gadā ierīkota viena oficiālā peldvieta.  
A.Ence informē, ka arī Babītes pašvaldība veic ūdens analīzes vietās, kur daudz cilvēku peldas.  
K.Fedoroviča saistībā ar anketu atgādina, ka pirms laika Konsultatīvās padomes locekļiem tika 
sūtīts Lielupes upju baseinu apgabala papildus pasākumu saraksts, ar lūgumu novērtēt to 
būtiskumu. Šo sarakstu var izmantot kā paraugu par iespējamajiem pasākumu veidiem, taču tas 
nav ierobežojošs saraksts, informācija ir nepieciešama arī par cita veida pasākumiem. 
K.Fedoroviča uzsver, ka informācija par pasākumu īstenošanu ir nepieciešams ne tikai pasākumu 
programmas progresa ziņojumam, bet tas ir arī ļoti svarīgi, lai varētu saplānot pasākumu 
programmu nākamajam upju baseinu apsaimniekošanas periodam.  
Padome nolēma: pieņemt informāciju zināšanai un lūgt LVĢMC aizpildāmo anketu par 
Lielupes upju baseina apgabalā īstenotajiem vai plānotajiem ūdens kvalitāti uzlabojošajiem 
projektiem/ pasākumiem (protokola 3.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 Lielupes apgabalā īstenotajiem vai plānotajiem 
ūdens kvalitāti uzlabojošajiem projektiem/ pasākumiem. 
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3.§ 
 

Citi jaut ājumi un ierosinājumi, nākamās sēdes plānošana. 
V.Gabrāns atgādina par diskusijām iepriekšējā sēdē par Lielupes grīvas gultnes tīrīšanu. Šobrīd 
cirkulē ideja, ka gar Lielupes kreiso krastu varētu tikt veidots mols Lielupes ietekā ar domu, ka 
tas varētu aizkavēt aizskalošanos. V.Gabrāns rosina Konsultatīvajai padomei iesaistīties šī 
procesa apspriešanā. Vajadzība ir liela, bet neviens nevar pateikt tehnisko risinājumu. 
Konsultatīvā padome varētu rosināt, ka tas ir vajadzīgs pasākums un rosināt izpētes darbus.  
E.Kalniņa informē, ka tagad Jūrmalas pašvaldības teritorijas plānojums ir jāpārtaisa, jo 
iepriekšējais netika apstiprināts, piemēram, pārāk daudz applūstošo teritoriju bija paredzētas 
apbūvei.  
Padome nolēma: nākamo sēdi rīkot šī gada oktobra beigās/ novembra sākumā, un tas darba 
kārtībā provizoriski iekļaut šādus jautājumus: 
1. Par Lielupes upes grīvā notiekošajām aktivitātēm, t.sk., par plānoto mola būvēšanu (LVĢMC 

sagatavot ziņojumu vai ielūgt uz sēdi Jūrmalas pilsētas pašvaldības un/vai citas iesaistītās 
institūcijas pārstāvi); 

2. Lielupes upju baseinu apgabala pasākumu programmas progresa ziņojums (gatavo LVĢMC). 
 
Sēde slēgta: plkst. 15:10 
 
 
 
 
Padomes priekšsēdētājs _______________________ / Andrejs Ence / 
 
 
Protokolēja _______________________ / Anete Šturma / 


