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Lielupes upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes 
 

LĒMUMS 
 

par 01.11.2012. sēdes darba kārtības 2.punktu „Lielupes upju baseinu apgabala 
pasākumu programmas izpildes progresa ziņojums” 

 
1. VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” gatavojot ziņojumu 

Eiropas Komisijai par Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna 
2009.-2015.g. pasākumu programmas izpildi, ņemt vērā sekojošo: 
1.1. Precizēt pasākumu ,,Polderu izpēte un rekonstrukcija” (pasākums nr.60 

atbilstoši 3.pielikumam Lielupes upju baseinu apgabala konsultatīvās 
padomes sēdes 01.11.2012. Protokolam Nr.5): Vecbērzes poldera sūkņu 
stacijas rekonstrukcija tika veikta 2007.gadā, Ruduļa poldera sūkņu stacijas 
rekonstrukcija – 2011.gadā, Straupciema – 2007.gadā, Ozolnieku – 
2004.gadā, Gātes un Gātupes polderi līdz galam nav izbūvēti – tiem vēl 
jānosaka ūdens plūsmas regulēšanas risinājums; 

1.2. Babītes poldera sūkņu stacijas rekonstrukcija pašlaik notiek (pasākums nr.57 
atbilstoši 3.pielikumam Lielupes upju baseinu apgabala konsultatīvās 
padomes sēdes 01.11.2012. Protokolam Nr.5); 

1.3. Nepieciešama esošo polderu hidrotehnisko būvju stāvokļa izpēte un 
rekonstrukcija: Auces, Vārpas, Kalnciema, Valgunde 1, Valgunde 2 – 
Jelgavas novadā, Ratnieku – Biteslejas, Jāņupītes, Odiņu – Pavasaru polderi – 
Babītes novadā (VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
pārraudzībā); Dzilnupes, Trenču, Bļodnieku polderi (Babītes novada 
īpašumā); Spilves polderis (Rīgas pilsētas īpašumā). 

1.4. Komunikācijas pasākumus (ietverot arī dažādus izglītības un apmācību 
pasākumus), kā arī upju konsultatīvo padomju darbību uzskatīt kā būtiskus un 
par tiem arī ziņot; 

1.5. Pie pasākuma tipa „Tips 01: Punktveida avotu piesārņojums (NAI būvniecība, 
rekonstrukcija)” (pasākumi nr. 2 un nr. 6 atbilstoši 3.pielikumam Lielupes 
upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes sēdes 01.11.2012. Protokolam 
Nr.5) būtu jāiekļauj vēl citi projekti, kur notiek ūdenssaimniecības attīstības 
aktivitātes. Proti, Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
projekta LLIII-157 „Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu 
Lielupes baseinā” (GrandeRio projekts) ietvaros tika izstrādāti vairāki 
ūdenssaimniecības projekti Bauskas novadā (11 TEP un 4 tehniskie projekti), 
kurus plānots iesniegt kā investīciju projektus uz ERAF, un Dobeles novadā 
(Gardenē). 

 
2. Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna 2009.-2015.g. papildus 

pasākumu programmas izpildes veicināšanai ieteikt: 
2.1. Nacionālo normatīvo aktu izstrādi, kas noteiks iedzīvotāju pienākumu 

pieslēgties ūdens un kanalizācijas tīkliem; 
2.2. Infrastruktūras izveidi ūdensobjektu tuvumā atpūtas vietās, kuras bieži 

apmeklē vietējie iedzīvotāji un tūristi; 
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2.3. Ciešāk sadarboties ar Lietuvas upju baseinu apsaimniekošanas plānotājiem, 
lai noteiktu kopējus un saskaņotus ūdens kvalitātes rādītājus un 
mērķlielumus; 

2.4. Ķīmiskā piesārņojuma riska novēršanas un ārkārtas gadījumu pārrobežu plānu 
izstrādi, iesaistot vietējās pašvaldības; 

2.5. Aizauguma likvidēšanu, uzlabojot upes hidromorfoloģisko un bioloģisko 
stāvokli (Upju gultnes un krastu joslu tīrīšanu, nārsta vietu atjaunošanu); 

2.6. Plūdu riska novēršanas pasākumus, tai skaitā lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmu attīstību pilsētās un apdzīvotajās vietās; 

2.7. Ūdens kvalitātes novērtēšanu pirms un pēc pasākumu ieviešanas, lai varētu 
kvantificēt pasākumu rezultātus. 

 
3. Pārskatot spēkā esošo Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna 

2009-2015.g. pasākumu programmu (apstiprināts ar VARAM 21.12.2009. 
rīkojumu Nr. 474, grozīts ar 06.05.2010. rīkojumu Nr. 143) atbilstoši 25.06.2009. 
MK noteikumu Nr.646 “Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas 
plāniem un pasākumu programmām ” 22.punkta prasībām, nolēma, ka patlaban 
tajā ir nepieciešami grozījumi tik tālu cik to prasa Lēmuma 2.punktā noteikto 
ieteikumu izpilde. 

 
Lēmums pieņemts, apkopojot un saskaņojot konsultatīvās padomes locekļu viedokļus, 
veicot viņu elektronisko aptauju. 

 
 

Apstiprinu: 

Lielupes upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks 

 

 

12/12/2012        Orvils Heniņš 


