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Lielupes upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes sēde 
 

Protokols 
 
2012.gada 1.novembrī Rīgā Nr.5 
 
Sēdē piedalās: 
Lielupes upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes locekļi: 
1. Nevalstisko organizāciju pārstāvji: 

1.1. Elita Kalniņa – biedrība "Vides aizsardzības klubs" 
1.2. Kristīna Veidemane pārstāv Ingrīdu Brēmeri – „Baltijas Vides Forums” 
1.3. Valērijs Gabrāns (padomes priekšsēdētāja vietnieks) – Bauskas Mednieku un 
makšķernieku biedrība 
1.4. Orvils Heniņš (padomes priekšsēdētāja vietnieks) – biedrība "Mazās Hidroenerģētikas 

asociācija" 
2. Ministriju un to padotībā esošo institūciju pārstāvji: 

2.1. Ilze Bergmane – VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Zemgales 
reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja 

2.2. Rolands Bebris – VARAM Vides aizsardzības departamenta direktora vietnieks 
2.3. Māra Ruhmane, Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes Atļauju 

daļas vecākā eksperte, pārstāv Hardiju Verbeli – VVD Jelgavas RVP direktoru 
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 attīstības padomju pārstāvji: 
3.1. Māris Dzenītis – Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis, Jūrmalas 

pilsētas domes deputāts 
3.2. Lita Cielava – Rīgas plānošanas reģiona vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu 

izvērtēšanas speciāliste  
3.3. Solvita Lūriņa, Jelgavas pilsētas pašvaldības vides pārvaldes speciāliste, pārstāv 

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

3.4. Līva Meļķe - Tropiņa – Zemgales plānošanas reģiona telpiskās attīstības plānotāja 
 

Citi dalībnieki:  
1. Kristīna Fedoroviča – LVĢMC Ūdens daļas vadītāja p.i. 
2. Anete Šturma – LVĢMC Ūdens daļas vecākā speciāliste 
3. Māris Strautnieks – biedrība „Zemnieku saeima” 
4. Jānis Artemjevs – Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas Projektu 

administrators 
 
Sēdē nepiedalās šādi padomes locekļi: Valters Bruss, Voldemārs Rains, Andrejs Ence, 
Aivars Okmanis 
 
Sēdi vada: Orvils Heniņš 
Protokolē: Anete Šturma 
Sēdes sākums plkst. 13:00 
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Sēdes darba kārt ība:  

1. Par Lielupes upes grīvā notiekošajām aktivitātēm, t.sk., par plānoto mola būvēšanu 
2. Lielupes upju baseinu apgabala pasākumu programmas izpildes progresa ziņojums 
3. Aktualitātes un ierosinājumi, nākamās sēdes plānošana 

 
1.§ 

 
M.Dzenītis informē par pēdējos divos gados atsākušos darbību ar Lielupes ostu un Lielupes 
grīvas tīrīšanu (protokola 1.pielikums uz 2 lp.). No Jūrmalas domes puses Lielupes ostai ir 
uzticēta kuģu kanālu tīrīšana un dziļumu mērījumi, padziļināšana un uzturēšana, navigācijas 
zīmes, kuras pašlaik grīvā ir izvietotas, un pretplūdu pasākumi Jūrmalas administratīvajā 
teritorijā. Vēsturiski Lielupe izrāvusi savu grīvu esošajā gultnē 290 gadus atpakaļ. Agrāk tā 
tecēja pa tagadējo Buļļupi līdz Daugavai. Tādēļ šī vieta nav vēl nostabilizējusies un pēdējo 
gadu laikā Lielupes gultne pārvietojusies uz Rīgas pusi. Padomju laikos zvejnieku kolhozs 
„Rīgas līcis” tīrīja grīvu, uzturēja Lielupes grīvu līdz 7 metru dziļumam, līdz ar to Lielupes 
caurplūde bija brīva un neierobežota. Beidzoties kolhoza laikiem, mainot ostas robežas, ostai 
ir iedalītas robežas, kas ir 2 jūras jūdzes jūrā un pa krastu līdz Lielupes dzelzceļa tiltam. 
Lielupes osta pēdējos 20 gadus neattīstījās un netika uzturēta kārtībā. Pirms diviem gadiem 
veiktie dziļuma mērījumi atklāja, ka lielākais dziļums sastāda 1.3, 1.4 m. Pavasara ledus 
iešanas laikā veidojās sastrēgumi. 2010.gadā Jūrmalas dome pieņēma lēmumu atbrīvot šo 
vietu ar spridzināšanas metodi. Pašreiz Lielupes gultne ir pārvietojusies, gultne pārvietojusies 
uz Rīgas pusi par 10 m. Šobrīd Lielupes ostas pārvalde nodrošina kuģu kanāla uzturēšanu 4 m 
dziļumā. Vasaras pēdējie dziļuma mērījumi liecina par gultnes aizsērēšanu un potenciāliem 
ledus sastrēgumiem. Pašreiz, tīrot Lielupes kanālu, smiltis tiek krautas tuvāk Jūrmalas pusei 
jūrā. Pašreiz Jūrmalas dome iedala gadā ap 50-60 tūkstošiem latu grīvas tīrīšanai. Atkarībā no 
laika apstākļiem tīrīšana var būt jāveic lielākos apmēros. Cerams, ka arī turpmāk dome tam 
finansējumu piešķirs. Jūrmalas dome kopā ar Babītes, Rīgas pašvaldību ir pieņēmusi tādu 
valstī unikālu dokumentu kā Lielupes ekspluatācijas apsaimniekošanas noteikumus visā 
Jūrmalas administratīvās teritorijas garumā. Tika pieņemti saistošie noteikumi par tās 
Lielupes daļas izmantošanu, kā arī ūdens un sauszemes pie upes nomas noteikumi. Šobrīd 
darba stadijā ir vienošanās ar Babītes un Rīgas pašvaldību par kopēju ūdeņu kontroli un 
apsaimniekošanu. Viens no risinājumiem, lai katru gadu nebūtu jātērē lieli l īdzekļi Lielupes 
kanāla tīrīšanai, ir mola vai pat divu molu izbūve tieši grīvā. Molu garums varētu būt 
apmēram vienu jūras jūdzi jūrā. Nav vēl atrisināts jautājums, vai molam jābūt tikai Jūrmalas 
pusē, vai arī Rīgas. Tam pašlaik Lielupes osta pasūta dažādus pētījumus. Labi, ka bija 
pieņemti tādi ekspluatācijas noteikumi, kur mols pašreiz iezīmēts shematiski. Uz tā pamata 
varēja atrast Ministru kabineta noteikumos tādu punktu, kas atļāva nākošajai būvniecībai 
novietot kaut kur smiltis, kas tika iztīrītas šajā kanālā. Šāda mola izbūve nepieciešama 
pilsētai, ostas attīstībai, Lielupei rūpēs par pretplūdu pasākumiem. Pašreiz neoficiāli 
zinātnieku aprēķini lēš, ka molu izbūve palu laikā varētu samazināt ūdens līmeni par 15-20 
cm. Jūrmalai tas pat nav tik būtiski, jo visas applūstošās teritorijas ir iezīmētas un apbūve 
tajās nav atļauta. Vairāk plūdu problēma aktuāla Babītes, Kalnciema un Jelgavas novados. Ir 
izstrādāta plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam, 
kur aprakstītas visas darbības, kas būtu jāveic Latvijas upēs, t.sk. Lielupē. Saskaņā ar 
programmu Lielupe atbilst 1C kritērijam un kopā Lielupei 4 aktivitātes: 1 – Jūrmalā pie 
dzelzceļa starp Dubultiem un Majoriem viļņviržu rekonstrukcija; 2 – Varkaļu slūžu 
rekonstrukcija; 3 – Lielupes posma tīrīšana starp grīvu un dzelzceļa tiltu; 4 – Babītes polderis. 
Pašreiz ES Struktūrfondi šai programmai atkal ir atvērti, iesniegumi iesniedzami līdz 
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28.decembrim. Jūrmalas dome grib pieteikties uz tīrīšanu starp grīvu un dzelzceļa tiltu, proti, 
Jūrmalas pilsētas dome šobrīd izstrādā projektu „Lielupes gultnes no upes grīvas līdz 
dzelzceļa tiltam pārtīrīšana”, kuru plāno iesniegt uz 3. projektu iesniegumu atlases kārtu 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.4.1.5.2. apakšaktivitātes „Hidrotehnisko būvju 
rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” ietvaros. Diemžēl atbildes 
vēstule no VARAM ir izslēdzoša, jo šī tīrīšana neatbilst inženierbūvei. 
J.Artemjevs papildina, ka noraidījums ir arī tāpēc, ka 5 gadus nevarēs nodrošināt uzturēšanu 
(projekta ilgtspēja). Šādu projektu nevarēs novērtēt, jo tīrīšanai nav vajadzīgs tehniskais 
projekts. Tādēļ rodas jautājums – vai šim pasākumam var uztaisīt citu aktivitāti? 
R.Bebris atbild, ka saistībā ar plūdu programmu ir skaidrs, ka šis Lielupes posms un daudzi 
citi ir nozīmīgi no plūdu viedokļa. Tādēļ tie tika ietverti Plūdu riska novērtēšanas un 
pārvaldības nacionālajā programmā. Tagad skatāmies uz nākamo finanšu plānošanas periodu, 
jo esošajā lielākā daļa finanšu jau ir izlietota. Vēsturiski, kad Daugava ietecēja Rīgas jūras līcī 
pa Vecdaugavu, savukārt, Lielupe – pa Buļļupi Daugavā, varēja teikt, ka šie ūdensobjekti bija 
dabīgi un nepārveidoti saskaņā ar Ūdens struktūrdirektīvu. Kad rīdzinieki sāka Daugavas 
gultni regulāri tīrīt, Daugava sāka plūst taisnā virzienā. Pirms Lielupe ap 1640. gadu izlauzās, 
tā mēģināja pārraut Buļļu salu. Lielupes plūsma ir nestabila. Uzbūvējot dzelzceļu, bija 
nepieciešama drošība. Tad tika izbūvēta Majoru – Dzintaru cilpa un 1970.gadā tapa grandiozs 
projekts par Babītes ezera izmantošanu kā krājbaseinu, kur Varkaļu pārrakums un slūžas 
paredzētas, lai varētu šo ūdeni uztvertu, šo ūdeni aizturētu, līdz ar to pazeminot līmeni 
Lielupē un samazinot spiedienu uz Jūrmalas pilsētu, un pavasarī, pēc tam kad jūrā un Lielupē 
plūdi ir beigušies, atrautu šīs slūžas un pie viena ļoti labi iztīrītu Babītes ezeru no dūņām un 
zālēm. Arī šim projektam ilgtspēja nebija aprēķināta un neviens šīs slūžas nebija darbinājis. 
Tās ir avārijas stāvoklī un to remontam ir vajadzīgs finansējums. To nobrukšana sagādās tikai 
papildus problēmas gan Jūrmalas pilsētai, gan ceļam. Diemžēl Latvijā ūdensbūves ir vāji 
aprakstītas. Ūdens struktūrdirektīva runā par ūdensobjektiem. Likums par meliorāciju runā 
par būvēm konkrēti. Bet starp tiem paliek liela plaisa. Sākot pat no Jelgavas, šim Lielupes 
gultnes posmam krastos ir polderi, sūkņu stacijas, tiltus būvējot, ir izveidoti mākslīgi 
sašaurinājumi. Katram, kas ir interesējies par Rīgas apkārtnes būvju vēsturi, ir skaidrs, ka upe 
starp Ķīšezeru un Juglas ezeru ir mākslīga, arī Sarkandaugava. To uzturēšana attiecas uz ostu. 
Latvijas būvnormatīvos nav definēti šādi gadījumi, kad esošās gultnes būtu jāuztur tādā 
stāvoklī ar dziļumiem, šķērsgriezumiem un krastu nostiprinājumiem. R.Bebris iesaka nākt ar 
konkrētiem priekšlikumiem par grozījumiem normatīvajos aktos. Diskutējot ar Zemkopības 
ministriju ieteicām, ka likums par meliorāciju būtu krietni jāpaplašina, jo viņi runā par būvēm, 
kas nav saistītas ar zemju nosusināšanu, bet ir saistītas ar visu infrastruktūru. Pa dambjiem iet 
dažādi ceļi, iet elektropārvades, sakaru līnijas. Tās pieder atsevišķiem cilvēkiem. Pavasarī 
applūda ceļš Sloka – Engure. Vispirms vēstule aizgāja uz Satiksmes ministriju, kura atbildēja, 
ka ir atbildīgi par ceļu, bet ne par grāvi. Zemkopības ministrija atbildēja, ka tā nav valsts 
nozīmes ūdensnoteka. Tad vēstuli atsūtīja uz VARAM, kas atbildēja, ka šo jautājumu kaut 
kad risinās. Atrisināt jautājumu, lai nonāktu līdz mazajiem grāvjiem, ir ļoti sarežģīti. Šajā 
gadījumā runājam par lielu infrastruktūru, kas nodrošina Jūrmalas pilsētas ūdens režīmu. Ir 
bijuši VARAM semināri par Ventas un Lielupes pieredzi. Cerams, ka visi šie sanāksmju 
materiāli nonāks līdz visām baseinu konsultatīvajām padomēm un ka no tiem izaugs 
konstruktīvi priekšlikumi, kā rīkoties šādās situācijās. 
M.Dzenītis atbild, ka Lielupes pašvaldība ir ieinteresēta grīvas sakārtošanā. Cerams, ka caur 
Zemes pārvaldības likumu nonāksim līdz tam, ka būs skaidra piederība ūdensobjektiem, tas ir, 
pludmalēm u.tml. Jautājumam par grīvas tīrīšanu ir spēkā esoši normatīvie akti, Ministru 
kabineta noteiktie kritēriji – 1C – pretplūdu pasākumiem. Pašreiz, ja būtu iespējams izmantot 
Eiropas Struktūrfondus (summas diezgan nelielas, salīdzinot ar kopējo programmā 
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paredzēto), tā ir VARAM attieksme, sakot, ka tā neatbilst inženierbūves kritērijiem. VARAM 
šis jautājums būtu jāskatās pēc būtības - ja tur ir smilšu sanesumi un ir sastrēgums, tad ir 
gaidāmi nākamie plūdi.  
R.Bebris atbild, ka tur, kur gultne ir definēta kā kuģu ceļš, tur šis jautājums par pārtīrīšanu ir 
diezgan sakārtots. Vai Lielupē ir definēti šķērsgriezumi pārtīrāmajā posmā? 
Tiek atbildēts, ka tos nevar definēt, jo gultne pārvietojas. 
R.Bebris atbild, ka Daugava arī staigā, bet ir definēts, kur ir kuģu ceļš.  
V.Gabrāns secina, ka būtu skumji, ja birokrātisku šķēršļu dēļ iesaldētu šādu vajadzīgu 
projektu. Projekts saistīts arī ar bioloģisko resursu daudzveidību un pieejamību visā Lielupes 
upju baseinu apgabalā. Lielupes Padome varētu iezīmēt patieso problēmu, ka gultne jātīra gan 
plūdu dēļ, gan kuģu ceļa dēļ, gan saistībā ar seklumu neienākošo resursu dēļ. 
R.Bebris atbild, ka VARAM nevar pārkāpt pāri likumam. Ja ir būvnormatīvs, tad būve var 
būt kuģu ceļš. Piemēram, Rīgas brīvosta uztur kuģu ceļu, kas ir būve (nevis Daugava visā 
palienē, bet konkrētais kuģu ceļš), konkrēti iezīmēts noteiktā dziļumā. Par plūdu programmas 
līdzekļiem šādus projektus nevarētu risināt.  
M.Dzenītis komentē, ka 2008.g. pieņēma MK noteikumus, kur šo pārtīrīšanas aktivitāti 
ierakstīja ar konkrētām summām.  
K.Veidemane komentē, ka VARAM atbalsta hidrotehnisko būvju rekonstrukciju – tikai vienu 
no aktivitātēm, kas ir plūdu programmā. Tas nozīmē, ka vajag jaunus MK noteikumus, kas 
pasaka, ka vajag atbalstīt ne tikai hidrotehnisko būvju rekonstrukciju, bet arī citus plūdu riska 
novēršanas pasākumus. Vienīgais lēmums būtu atsaukt izsludināto konkursu, grozīt šos MK 
noteikumus un konkursu sludināt vēlreiz.  
M.Dzenītis komentē, ka MK noteikumi ir pieņemti pretplūdu pasākumiem. Mūsu 
ekspluatācijas noteikumos kuģu ceļš tur ir iezīmēts, bet saistībā ar konkurenci tiek teikts, ka 
kuģu ceļi nebūs atbalstāmi.  
R.Bebris atbild, ka tajā laikā, kad bija šo MK noteikumu apspriešana, arī Jūrmala u.c. 
pašvaldības varēja tajā piedalīties. Jau tajā laikā bija zināms, ka naudas ir maz, tā pēc iespējas 
ātrāk jāieliek tur, kur to var ielikt, un tur, kur to var ielikt bez ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras. Tā viennozīmīgi bija Daugavas HES dambju sakārtošana, citu aizsargdambju 
sakārtošana. Diezgan skaidri bija iezīmēti arī Ādažu un Carnikavas dambji. Līdzīgs ir arī 
Baltezera kanāls, kuru vajadzētu pārtīrīt un sakārtot. Arī tas nav būve.  
M.Dzenītis atbild, ka tas nav šajos MK noteikumos.  
O.Heniņš jautā, ko Padome varētu ieteikt šajā sakarā. Viens variants ir K.Veidemanes 
ierosinātā esošā konkursa atcelšana. Vai nevar papildināt esošos MK noteikumus vai sniegt 
papildus skaidrojumu? 
K.Veidemane atbild, ka nevar, jo tā ir iepirkuma procedūra.  
M.Dzenītis atbild, ka pamatojoties uz to, ka ekspluatācijas noteikumos ir kuģu ceļš, varētu to 
nodefinēt kā inženierbūvi un uz tā pamata no Padomes lūgt atbalstu, sūtot vēstuli uz 
VARAM, lai šis jautājums tiktu skatīts.  
R.Bebris atbild, ka Padome kopumā saprot un atbalsta Jūrmalas pilsētu. Jūrmalas pilsētai 
būtu ātri jātiekas ar Lielrīgas reģionālo pārvaldi un jānoskaidro, vai šādā gadījumā ir 
iespējams dabūt tehniskos noteikumus bez ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
veikšanas. Ja tiešām var pamatot, ka nepieciešama kuģu ceļa pārtīrīšana, lai samazinātu plūdu 
draudus un, ja var pierādīt, ka šis kuģu ceļš tāds ir agrāk kartēs bijis (iespējams to var). Pretējā 
gadījumā process saistās ar IVN procedūru, kas būtu diezgan dārga un aizņemtu vismaz gadu.  
J.Artemjevs skaidro, ka, sagatavojot ekspluatācijas noteikumus, tika veidota darba grupa, 
kurā pieaicināja arī Valsts vides dienestu. Ekspluatācijas noteikumu galīgais saskaņotājs ir 
Valsts vides dienests. Kuģu kanāls tajos ir iezīmēts uz vēsturiskā kuģu ceļa, izmantojot vecos 
rasējumus. Jautājums ir, vai Vides dienests apmierināsies ar tehniskajiem noteikumiem.  
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R.Bebris piebilst, ka jautājums ir, vai sabiedrība apmierināsies. RVP bieži vien ir gatava 
izdot tehniskos noteikumus agrāk meliorēto upju pārtīrīšanai. Sabiedrība iesūdz tiesā, jo 
nevēlas šo darbu veikšanu. Spridzināšanas nepieciešamības darbi varētu būt arguments, ko 
varētu sabiedrībai parādīt par labu Jūrmalas domei.  
J.Artemjevs skaidro, ka lielākie darbi būs rajonā līdz Buļļupei, kur ir smilšu sanesumi. 
Dziļums no dzelzceļa tilta līdz Baltajai kāpai ir pietiekošs. 2010.gadā Hidrogrāfijas dienests 
bija izbraucis visu upi līdz Slokai. Ekspluatācijas noteikumos ir iezīmēti arī sēkļi. Divi sēkļi ir 
līdz dzelzceļa tiltam lejpus Baltajai kāpai, bet tur darbu apjomi ir minimāli salīdzinājumā ar 
grīvas rajonu. Jautājums, vai šajā posmā, kur situācija līdzīga kā pēdējos divos gados 
veiktajiem darbiem, būs nepieciešams IVN? 
R.Bebris skaidro, ka uz otro kārtu tiek aizbīdīti projekti, kuriem būs nepieciešama IVN 
veikšana, diskusijas ar sabiedrību.  
J.Artemjevs skaidro, ka šogad lielas vētras nav bijušas un, ja kuģu kanāls divus gadus ir 
izturējis, varbūt nākamgad to pilnībā aiznesīs ciet.  
J.Artemjevs atbild, ka šobrīd tiek plānota tikai gultnes tīrīšana.  
E.Kalniņa komentē, ka tam gan droši vien būs vajadzīgs IVN. 
K.Veidemane komentē, ka pat Rīgas ostai nav tik gari moli. 
J.Artemjevs atbild, ka tie ir provizoriski aprēķini. Šobrīd iet runa par reāliem darbiem. Esam 
veikuši sarunas ar šīs jomas zinātniekiem par modeļu izstrādi, lai būtu pamatojums, ka jāuztur 
konkrēts dziļums.  
R.Bebris komentē, ka redz, kā varētu pamatot kuģu ceļu. Jahtklubi ir pie dzelzceļa tilta, līdz 
ar to Lielupe būtu jātīra ne tikai līdz Buļļupei, bet visā šajā posmā.  
J.Artemjevs atkārto, ka tajā posmā ir tikai pāris sēkļu un dziļums jahtām tur ir pietiekams. Ja 
Jūrmala šos divus gadus gultni nebūtu tīrījusi, varbūt ministrija tāpat iedalītu naudu, redzot 
sekas.  
R.Bebris rezumē, ka pret tīrīšanu ir ļoti piesardzīgs, jo gultne nav būve, kuģu ceļš ir būve.  
K.Veidemane jautā, vai ir tehniskie projekti būtu rekonstrukcijai un Varkaļu kanālam? 
Varbūt ar kompleksu pasākumu būs pozitīvāks rezultāts. 
J.Artemjevs skaidro, ka tur ir problēmas ar īpašumtiesībām. Ar Varkaļiem situācija ir labāka. 
Tur tehniskā dokumentācija ir saglabājusies, un būtu iespējams uztaisīt projektu. Tās nav 
Zemesgrāmatā, bet zeme ir domei. Šobrīd domājam, vai to izdarīsim līdz decembrim. Par 
būnām – tās ir dzelzceļam piederošas. Viņi aktivitāti atbalsta, jo slūžas ir savu laiku 
nokalpojušas, bet bija problēmas ar ierakstīšanu Zemesgrāmatā.  
M.Dzenītis papildina, ka, ja dzelzceļš varētu piedalīties pats, tad viņi to darītu.  
Nolēma: vērst VARAM uzmanību uz Lielupes grīvas pārtīrīšanas nepieciešamību un lūgt rast 
iespēju nodrošināt šīs aktivitātes izpildi. Uzdot Padomes sekretariātam sagatavot oficiālo 
vēstuli par šo lēmumu. Vēstulē vienlaikus arī atgādināt, ka Lielupes upes grīvas pārtīrīšana ir 
iekļauta aktuālajā Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna papildus izpildāmo 
pasākumu sarakstā. 
 

2.§ 
 

 
K.Fedoroviča informē par topošo Lielupes upju baseinu apgabala pasākumu programmas 
izpildes progresa ziņojumu (protokola 2.pielikums uz 3 lp. un 3.pielikums uz 18 lp). 
V.Gabrāns jautā, vai upju gultņu tīrīšana ir papildus pasākums un pie kāda tipa tas pieder.  
K.Fedoroviča skaidro, ka tas ir definēts kā jauns tips – pretplūdu pasākumi.  
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V.Gabrāns komentē, ka pretplūdu pasākumi ir viena tīrīšanas pasākumu komponente. Tie 
saistāmi arī ar eitrofikācijas mazināšanu, resursu kvalitātes uzlabošanu, bioloģisko 
daudzveidību. 
K.Fedoroviča atzīmē, ka atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām katram pasākumam drīkst 
definēt tikai vienu tipu. 
K.Veidemane informē, ka Lielupes apgabalā Zemgales plānošanas reģions ir veicis upju 
krastu tīrīšanu – tā ir piekrastes josla, pasākumi veikti zivju resursu uzlabošanas un 
eitrofikācijas novēršanas dēļ. 
V.Gabrāns komentē, ka K.Veidemanes minētās upju tīrīšanas drīzāk tas ir 5. vai 6. tips.  
K.Veidemane uzskata, ka drīzāk tas ir 7. tips, jo tīrot uzlabojas caurplūduma režīms, 
straumes ātrums, ūdens kvalitāte.  
V.Gabrāns jautā, vai tipu izvēle jau ir noslēgta un vēl ir papildināma. 
K.Fedoroviča skaidro, ka tipi jau ir noteikti, tos nevar mainīt, taču tos drīkst papildināt ar 
saviem jauniem tipiem, ja nepieciešams.  
K.Veidemane iesaka komunikācijas pasākumus definēt kā būtiskus un iekļaut tos ziņojumā. 
Lielupes apgabalā gan pašvaldības, gan nevalstiskās organizācijas tam ir veltījušas daudz 
resursu, komunicējot ar sabiedrību, veidojot dažādus informatīvus materiālus. Latvija var 
parādīt daudzus labās prakses piemērus arī pārrobežu komunikācijā. Arī LVĢMC mājas lapa 
ir nomainīta, ieliekot aizvien jaunu informāciju. Arī Konsultatīvā padome Eiropā tiek 
uzskatīts kā komunikācijas veids. Notiek arī iesaistīto pušu iesaiste, kas citās valstīs nenotiek.  
V.Gabrāns lūdz precizēt ziņojuma gala termiņu. 
K.Fedoroviča atbild, ka ziņojums Eiropas Komisijai jāiesniedz līdz šī gada 22.decembrim.  
V.Gabrāns lūdz padomes locekļus būt atvērtiem sadarbībai ar LVĢMC ziņojuma gatavošanā. 
Konsultatīvā padome nolemj ieteikumus LVĢMC sūtīt līdz 20.novembrim.  
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 līdz 

20.novembrim iesniegt elektroniski LVĢMC (kristina.fedorovica@lvgmc.lv): 
a. Precizējumus, ierosinājumus par pasākumu programmas izpildes Ziņojumā 

atspoguļojamo informāciju; 
b. Ieteikumus pasākumu programmas izpildes veicināšanai; 
c. Viedokli/ lēmumu par nepieciešamajiem grozījumiem apstiprinātajā Lielupes upju 

baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna pasākumu programmā. 
3. K.Fedoroviča atsūtīto informāciju nedēļas laikā apkopot un izsūtīt visiem Padomes 

locekļiem elektroniskai saskaņošanai. 
 

3.§ 
 
 
K.Fedoroviča informē, ka š.g. 11.oktobrī notikusi Gaujas upju baseinu apgabala 
konsultatīvās padomes sēde, kurā, pēc padomes lūguma, I.Bergmane (Latvijas Melioratoru 
biedrības priekšsēdētāja) sniedza prezentāciju par videi draudzīgas meliorācijas iespējām. 
Jautājums saistīts ar apsaimniekošanas plānos iekļauto videi draudzīgas meliorācijas prasību 
ievērošanu. Gaujas Padome nolēma rīkot trīspusīgu sanāksmi, kur uzaicinātu melioratorus-
projektētājus, hidrobiologus un visu pārējo baseinu konsultatīvo padomju locekļus ar mērķi 
saskaņot melioratoru un vides speciālistu intereses, t.sk., izskatot esošos normatīvos aktus, dot 
priekšlikumus, ko grozīt, lai arī vides prasības tiktu pildītas; plānots izskatīt arī jautājumu, kā 
videi draudzīgas meliorācijas pasākumus iestrādāt lauku attīstības programmās, lai tādējādi 
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nodrošinātu finansiālo atbalstu; kā arī pieskarties bebru izraisītajām problēmām. Lai 
sanāksme būtu produktīva, plānots lūgt visus sanāksmes dalībniekus jau pirms tikšanās 
sagatavot iespējamos priekšlikumus. 
K.Veidemane informē, ka Latvijas Dabas fonds ir iesaistījies Centrālbaltijas reģiona 
programmas līdzfinansētajā projektā SNOWBAL – „Saving the Sea from Nutrient Overload 
by managing Wetlands/ grasslands BALtically” (http://www.ldf.lv/pub/?doc_id= 29738), kura 
ietvaros tiek veikti dažādi ūdeņu apsaimniekošanas pilotpiemēri. Saistībā ar meliorācijas 
pasākumiem var iepazīties, apmeklēt pilotpiemērus sedimentācijas dīķu, mitraiņu izveidei. 
Latvijas Dabas fonds iesaistījies arī projektā MEATBALL – „Lauksaimniecības radītās 
barības vielu noteces uz Baltijas jūru mazināšana” (http://www.ldf.lv/pub/?doc_id=29808). 
I.Bergmane papildina, ka pašlaik Latvijas Dabas fonds meklē pretendentus, kuri varētu kādu 
projektu realizēt. 
Nolēma: 

1. Piedalīties Gaujas Padomes ierosinātajā sanāksmē par meliorācijas jautājumiem. Lūgt 
pirms sanāksmes atsūtīt apspriežamos materiālus, referātu uzmetumus un tml.; 

2. Kā aiznākamajā sēdē izskatāmo jautājumu provizoriski iezīmēt peldvietu ūdeņu 
kvalitāti un par sēdes laiku noteikt aprīļa beigas / maiju (peldsezonas sākumu). 

 
Sēde slēgta: plkst. 14:35 
 
 
 
Padomes priekšsēdētāja vietnieks _______________________ / Orvils Heniņš / 
 
 
 
 
Protokolēja _______________________ / Anete Šturma / 


