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Ventas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes sēde 
 

Protokols 
 
2012.gada 29.februārī    Rīgā                Nr.3 
 
Sēdē piedalās: 
 
Ventas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes locekļi: 
 
1. Nevalstisko organizāciju pārstāvji: 

1.1. Dzintars Erdmanis – biedrība „Zemnieku saeima” 
1.2. Iveta Piese – Abavas ielejas attīstības centrs 
1.3. Edvards Zabarovskis – biedrība „Mazās Hidroenerģētikas asociācija” 

 
2. Ministriju pārstāvji: 

2.1. Uldis Mednis – VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes 
reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs, Zemkopības ministrijas pārstāvis 
2.2. Inguna Pļaviņa (padomes priekšsēdētāja) – Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās 
vides pārvaldes direktore 
2.3. Andis Strungs – Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes Atļauju 
daļas vecākais eksperts 
2.4. Irēna Vinogradova – Veselības inspekcijas Kontroles pārvaldes Kurzemes kontroles 
nodaļas higiēnas ārste 
2.5. Roberts Meijers – Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta pārvaldes 
vecākais referents 
2.6. Inga Tapiņa – VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas 
vecākā referente 
 

3.   Plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji: 
3.1. Kaspars Rasa – Kurzemes plānošanas reģions, Kuldīgas novada domes pašvaldības 
aģentūras „Kuldīgas attīstības aģentūra” direktors 
3.2. Dzintars Rupeiks – Kurzemes plānošanas reģions, Saldus novada pašvaldības 
deputāts 
3.3. Aiga Petkēvica – Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, INTERREG 
programmu projektu vadītāja, pārstāv Māri Dadzi (priekšsēdētāja vietnieku), Kurzemes 
plānošanas reģiona Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku 
 

Citi dalībnieki:  
1. Iveta Teibe – VARAM, Vides aizsardzības departamenta eksperte 
2. Tatjana Jansone – VARAM, Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas 

vadītāja 
3. Linda Fībiga – LVĢMC Ūdens daļas vadītāja 
4. Anete Šturma – LVĢMC Ūdens daļas vecākā speciāliste 
5. Kristīna Fedoroviča – LVĢMC Ūdens daļas vecākā speciāliste 
6. Ligita Vircava - LVĢMC Ūdens daļas vecākā speciāliste 
 

Sēdē nepiedalās šādi padomes locekļi: Elita Kalniņa, Kristīna Veidemane, Armands 
Pužulis, Vija Keršus, Andris Brīvkalns. 
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Sēdi vada: Inguna Pļaviņa 
Protokolē: Anete Šturma 
 
Sēdes sākums plkst. 14:00 
 
Sēdes darba kārt ība:  
1. Ziņojums par virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību; 
2. Par 31.05.2011. MK noteikumiem Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”; 
3. Par VARAM plānotajām izmaiņām attiecībā uz piesārņojošo vielu emisijām vidē (MK 
noteikumi Nr.34); 
4. Par pārrobežas sadarbību ar Lietuvu: likumdošanas saskaņošana, praktiskā sadarbība, 
kopējie projekti u.c.; 
5. Jaunākā informācija par upju baseinu apgabala apsaimniekošanu; 
6. Citi jautājumi un ierosinājumi, nākamās sēdes plānošana. 
 

1.§ 
 
A.Šturmas ziņojums par virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību (1.pielikums uz 4 lp.). 
I.Pļaviņa jautā, vai pagājušajā gadā tika monitorēta Slocene un izsaka ieteikumu Slocenes 
upē šogad veikt monitoringu. 
I.Teibe atbild, ka tiek monitorēts Ķemeru purvs, Zvirbuļu strauts. Slocene pagājušajā gadā 
netika monitorēta, bet to tiek plānots monitorēt šogad. 
Nolēma – pieņemt informāciju zināšanai. 
 

2.§ 
 

I.Teibes ziņojums par 31.05.2011. MK noteikumiem Nr.418 „Noteikumi par riska 
ūdensobjektiem” (2.pielikums uz 2 lp.). 
I.Teibe papildus informē, ka „Latvijas ezeru” veiktais ezeru riska ūdensobjektu izvērtējums ir 
ņemts vērā, kad Latvijas Hidroekoloģijas institūts lūdzis VARAM sniegt priekšlikumus šī 
gada monitoringa programmai (daži no ieteiktajiem ezeriem ir iekļauti šī gada monitoringa 
programmā). Saskaņojot MK noteikumus ar Pašvaldību savienību u.c. pārstāvjiem, bijuši 
jautājumi par riska ūdensobjektu nozīmi: vai tajos nedrīkst peldēties, vai tas nozīmē, ka ūdens 
tajos ir netīrs un tos nekam nedrīkst izmantot? Atbildot, jāskaidro, ka tas nenozīmē, ka tajos ir 
bīstams vai cilvēkiem kaitīgs ūdens. Ūdeņus no riska ūdensobjektiem saimnieciskā darbībā 
cilvēki var izmantot pēc vēlēšanās. Slikts stāvoklis nozīmē, ka tur nav labi apstākļi tiem 
bioloģiskajiem organismiem, kam tur dabiski būtu jāatrodas. Līdz ar to nevar teikt, ka ar šo 
ezeru vai upes posmu viss ir kārtībā. Nācās kliedēt iedzīvotāju bažas par to, ka risks nozīmē, 
ka tas ir kaut kas pašam kaitīgs. Saskaņošanas laikā bija divi viedokļi: 1) ar mūsu ūdeņiem 
viss ir labi, visur var peldēties, nekur problēmu nav; 2) riska ūdensobjektu ir par maz, 
problēmu ir vairāk un riska ūdensobjektu sarakstam jābūt garākam. Ar Zemkopības ministriju 
turpinās diskusijas par to, ka nākamajā Eiropas finanšu plānošanas periodā Eiropas institūcijas 
vēlētos vides pasākumus vairāk finansēt caur lauksaimnieku atbalsta mehānismiem - viņu 
dokumentos iekļaut atsauces uz riska ūdensobjektiem, neizvirzot papildus prasības, bet tiem, 
kas atrodas šo ūdensobjektu sateces baseinā vai tiešā tuvumā, būtu lielākas iespējas pretendēt 
uz atbalstu. Tas ir sarunu jautājums, un pozitīvi, ka netiek atteikts.  
Nolēma – pieņemt informāciju zināšanai. 
 

3.§ 
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T.Jansones ziņojums par VARAM pl ānotajām izmaiņām attiecībā uz piesārņojošo vielu 
emisijām vidē (MK noteikumi Nr.34) . 
T.Jansone ziņo, ka, uzsākot darbu pie MK noteikumu par riska ūdensobjektu izstrādi, 
sākotnēji bija iecerēts jau šajos noteikumos iekļaut stingrākas prasības riska ūdensobjektu 
apsaimniekošanai. Tieslietu ministrija to viennozīmīgi noraidīja un norādīja uz to, ka 
attiecīgajos MK noteikumos, piemēram, šajos pašos MK noteikumos Nr.34 par notekūdeņu 
attīrīšanu, vajag iekļaut atsauci uz riska ūdensobjektiem, tāpat arī MK noteikumos par 
nitrātiem, respektīvi, iet no otra gala. Līdz ar to VARAM šogad ieplānojusi veikt grozījumus 
MK noteikumos Nr.34, kuri nosaka prasības notekūdeņu attīrīšanai atkarībā no apdzīvotas 
vietas statusa. Jo lielāka apdzīvota vieta, jo stingrākas prasības notekūdeņu attīrīšanai, it īpaši 
attiecībā uz fosforu un slāpekli. Pagājušajā gadā biedrība „Latvijas ezeri” (Jānis Sprūds) nāca 
klajā ar stingru pieprasījumu, lai šajos noteikumos nosaka stingrākas prasības fosfora un 
slāpekļa attīrīšanai mazām apdzīvotām vietām. Notekūdeņu direktīva, kurai ir liels 
finansējums no Eiropas fondiem, nenosaka prasības fosfora atdalīšanai tādām apdzīvotām 
vietām, kur cilvēkekvivalents (CE) ir mazāks par 10 tūkstošiem. VARAM gāja nedaudz tālāk, 
nekā direktīva nosaka. Noteikumos noteikts, ka tādās apdzīvotās vietās, kurās CE ir no 2000 
līdz 10000, fosforu un slāpekli tomēr vajadzētu attīrīt – vismaz samazināt par 10-15% 
piesārņojuma apjomu, salīdzinājumā ar ienākošo piesārņojumu. Tas galu galā atsauksies uz 
iedzīvotāju ūdens tarifiem. Tāpēc pagājušajā gadā veicām nelielu pasūtījumu un SIA „Aqua-
Brambis”, kuri izstrādā lielāko daļu no kanalizācijas tīklu un attīrīšanas iekārtu projektiem, 
lūdzām veikt analīzi, vai vispār ir iespējams noteikt fosfora un slāpekļa atdalīšanu mazajās 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) un cik tas maksā atkarībā no tehnoloģijas, noslogojuma. 
Secinājumi ir tādi, ka fosfora un slāpekļa atdalīšana lielajās iekārtās neatstāj lielu ietekmi uz 
finansiālo pusi, bet mazajās neapšaubāmi ļoti sadārdzina procesu. MK noteikumos nevar 
noteikt universālu risinājumu biogēnu redukcijai. Katrs gadījums jāvērtē atsevišķi – 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu stāvoklis un to ūdensobjektu stāvoklis, kurā notekūdeņi pēc 
attīrīšanas tiek novadīti. Sprūda kunga viedoklis ir, ka nav jāveic rekonstrukcija, pietiks ar 
ķīmisko attīrīšanu, piebērt koagulantu, lai viss fosfors un slāpeklis, pārsvarā fosfors tiktu 
attīrīts. Iespējams, ka paša koagulanta ietekme nemaksā ļoti dārgi. Bet Sprūda kungs aizmirst, 
ka koagulanta bēršanai ir vajadzīgs dozēšanas mehānisms, koagulantu bēršanai ir vajadzīga 
atsevišķa telpa, piemēram, ja iekārtas ir jau novecojušas, atklātā laukā, tad ir nepieciešams 
būvēt apsildāmu ēku, jo tur drīkst būt ne mazāk kā 15 grādu, lai koagulants sāktu darboties. 
Jābūt profesionālam, izglītotam operatoram, lai to veiktu. Grozījumi MK noteikumos Nr. 34 
tiks veikti, bet VARAM pagaidām nevar pateikt, tieši kādas izmaiņas būs. Jārunā ne tikai par 
riska ūdensobjektiem, bet arī par stingrāku prasību noteikšanai slāpeklim un fosforam citos 
ūdensobjektos.  
T.Jansone informē, ka Ventas upju baseinu apgabalā ir 465 notekūdeņu izlaides, no kurām 
71% ir komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izlaides. Šajā plānošanas periodā Eiropas 
fondu pieejamais finansējums bija tāds: ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
aglomerācijas ar CE virs 2000 – 301,86 milj. Ls, CE līdz 2000 – 100,85 milj. Ls. Tā ir liela 
nauda, kura diez vai ir iztērēta nelietderīgi. Rekonstrukcija tika veikta. To ūdensobjektu 
stāvoklis, kurā novada notekūdeņus, ir uzlabojies, tikai mēs to neprotam pierādīt. 
Salīdzinājumam dati: Latvijā pagājušo gada monitoringa izmaksas bija 37 tūkstoši Ls 
virszemes ūdeņu kvalitātes monitoringam (no Latvijas Vides aizsardzības fonda). Pārejas 
ūdeņu kvalitātes monitoringam no 2009.gada nauda nav piešķirta. Igaunijā salīdzinājumam 
katru gadu tiek piešķirts 711 000 Eiro virszemes ūdeņu, 240 000 Eiro jūras, 174 000 Eiro 
pazemes ūdeņu monitoringam. Ja būtu pietiekošs monitoringa tīkls, rādītāju biežums, mēs 
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varētu Eiropai pierādīt, ka mūsu ūdeņi nav tik slikti un ka piešķirtais finansējums ir iztērēts 
lietderīgi.  
T.Jansone informē par investīcijām Ventas upju baseinu apgabalā. Ventas upju baseinu 
apgabalā ir 18 apdzīvotas vietas ar CE virs 2000. Tur projektu pieteikšana ir beigusies. Ja 
paliks nauda pēc visu pieteikto projektu realizācijas, tad MK noteikumi nosaka, ka tā tiks 
novirzīta Ventspilij, kur paredzēti papildus kanalizācijas tīkla paplašināšanas darbi. 
Apdzīvotām vietām ar CE virs 2000 beidzās 6.projektu pieteikumu kārta, tuvāko mēnešu laikā 
tiks izsludināta 7.kārta. Katram plānošanas reģionam tika izdalītas kvotas ūdenssaimniecības 
attīstībai. Salīdzinājumam, pēc 6.kārtas atlikums Kurzemes plānošanas reģionam vēl ir 12% 
pieejamais finansējums, Zemgales plānošanas reģionam 60%. Jācer, ka Zemgales reģions 
aktīvāk pieteiksies uz 7.kārtu. Pašlaik notiek darbs pie nākamā plānošanas perioda no 2013. 
līdz 2020.gadam Eiropas Savienības fondu apguvei. Galvenās jomas ir iezīmētas: 
ūdenssaimniecības projekti pasākumiem, kas paredzēti upju baseinu apsaimniekošanas 
plānos, pasākumiem, kas saistīti ar pārrobežu piesārņojumu Ūdens Struktūrdirektīvas 
ieviešanai, pasākumi eitrofikācijas problēmu novēršanai saistībā ar Baltijas jūras stratēģijas 
īstenošanu, Pretplūdu pasākumu plāna īstenošana, t.sk., meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas, 
jūras monitorings. Ierosinātās potenciāli atbalstāmās aktivitātes ir šādas: uzņēmējdarbības 
radītā piesārņojuma samazināšana, respektīvi, atbalsts vides aizsardzības infrastruktūras 
izveidei uzņēmējiem, komunālo NAI efektivitātes uzlabošana turpināsies, tāpat kā 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība, dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana 
patērētājiem, daudzstāvu dzīvojamās mājās ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 
sedimentācijas dīķu izveide meliorācijas grāvjos vismaz ezeru tuvumā, upju rekultivācija – 
gultņu tīrīšana un nārsta vietu atjaunošana. Pirmajā etapā jāgaida Finanšu ministrijas atbalsts, 
tad – Eiropas.  
I.Pļaviņa jautā vai tiek plānots kaut ko darīt, lai mazliet reālāk varētu sākt darboties ar tādu 
terminu kā „atbilstoša attīrīšana”? Šo programmu reģionālajām vides pārvaldēm sola jau 7 
gadus.  
T.Jansone atbild, ka jā, bet pagaidām nevar atbildēt, kādā veidā. Visi uzskata, ka reģionālās 
vides pārvaldes pašas ir tik gudras, ka, zinot, ka notekūdeņi tiek novadīti prioritārajos zivju 
ūdeņos, pašas var noteikt limitus.  
I.Pļaviņa komentē, ka tas ir ļoti grūti un reģionālās vides pārvaldes šo solīto palīdzības 
programmu ļoti gaida.  
A.Strungs komentē, ka šī programma vismaz kalpotu kā pamatojums. 
T.Jansone atbild, ka pagaidām nevar neko solīt. Ja tiktu doti konkrēti priekšlikumi, ieteikumi 
no profesionāļu puses, VARAM būtu ļoti pateicīga. 
I.Pļaviņa komentē, ka tā ir neatrisināta problēma, kā savienot saņemošo ūdeņu kvalitāti ar 
prasībām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kā pamatot šo saistību. 
T.Jansone skaidro, ka ir nepieciešams noteikt arī sajaukšanās zonu. Nevar prasīt attiecīgo 
kvalitāti sasniegt uzreiz jau izlaidē. Darbs pie šīs programmas jau tika uzsākts. 
I.Pļaviņa komentē, ka programma netika izstrādāta tāpēc, ka trūkst hidroloģiskās 
informācijas. 
T.Jansone skaidro, ka bija doma to nelikt MK noteikumos, bet izstrādāt rokasgrāmatu.  
I.Pļaviņa komentē, ka šobrīd reģionālajām vides pārvaldēm ir sasietas rokas, jo nav rīcības 
instrumentu. I.Pļaviņa ierosina aktualizēt šo jautājumu par metodiku, kā savienot saņemošo 
ūdeņu kvalitāti ar prasībām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 
K.Rasa jautā par mazajām ūdenssaimniecībām, ERAF projektiem un kvotām. 
T.Jansone atbild, ka nepārstāv tieši to bloku, bet zina, ka tiek gatavoti grozījumi MK 
noteikumos Nr.606 par šo finansējumu, lai līdzsvarotu prasības. Pašlaik Investīciju bloks 
visām mazajām pašvaldībām ir izsūtījis aptauju, lai noskaidrotu situāciju. Anketas viens no 
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jautājumiem bija, vai jūs esat gatavi un startēsiet uz 7.kārtu. Investīciju bloks sagaidīs 7.kārtu 
un grozījumus veiks gada beigās. Pagaidām nebija gatavi piedāvāt grozījumu redakciju. 
Investīciju bloks apzinās šo problēmu – ja, piemēram, Kurzemes reģionā šī nauda netiks 
apgūta, tā tiks piešķirta citam reģionam un otrādi. 
Nolēma – pieņemt informāciju zināšanai. 
 

4.§ 
 
L.Fībigas ziņojums par pārrobežas sadarbību ar Lietuvu: likumdošanas saskaņošana, 
praktisk ā sadarbība, kopējie projekti u.c.  (3.pielikums uz 1 lp.). 
K.Rasa papildina, ka Latvijas – Lietuvas programmā papildus prezentācijā minētajiem ir 
apstiprināts vēl viens projekts (Kurzemes plānošanas reģionam) par ezeriem, kura ieviešanai 
jāuzsākas aprīlī. 
L.Fībiga komentē, ka acīmredzot VARAM mājas lapā Excel failā ir publicēti tie projekti, 
kam ir noslēgti līgumi un kuri ir uzsākti īstenot, bet vēl nav jaunākie uzsaukumu rezultāti, 
kuros arī varētu būt vairāki uz vidi attiecināmi projekti. 
Nolēma – pieņemt informāciju zināšanai. 
 

5.§ 
 

L.Fībigas ziņojums par jaunāko informāciju upju baseinu apgabala apsaimniekošanā 
(4.pielikums uz 1 lp.). 
L.Fībiga lūdz Konsultatīvās padomes locekļiem izvērtēt papildus pasākumus (protokola 
5.pielikums uz 7 lp.) pēc to būtiskuma ūdens stāvokļa uzlabošanai, katram no tabulā 
uzskaitītajiem pasākumiem pieliekot vērtējumu no 1 līdz 10 (kur 1 – visnebūtiskākais, bet 10 
– visbūtiskākais) pēc katra paša ieskatiem vai pēc vienošanās ar kolēģiem. 
E.Zabarovskis iesaka, ka monitoringam nepieciešams piešķirt vairāk līdzekļu, jo pēc 
L.Fībigas prezentācijā teiktā virszemes ūdeņu monitorings 2012.gadā nav paredzēts 
(deleģēšanas līgumā starp VARAM un LVĢMC). 
T.Jansone atbild, ka virszemes ūdeņu kvalitātes monitorings būs tādā pašā apjomā kā 
pagājušajā gadā. 
E.Zabarovskis jautā, ko dod visi šie pasākumi ūdens kvalitātes uzlabošanai, ja ir neatbilstošs 
monitorings pasākumu efektivitātes novērtējumam. 
T.Jansone atbalsta ieteikuma vēstules rakstīšanu, lai atbalsts šīs problēmas risināšanai būtu 
visos līmeņos. 
I.Pļaviņa komentē, ka mēs zinām, kas ir jādara, bet nezinām, kāda ir jau paveikto darbu 
efektivitāte, vai tiem ir pozitīvas sekas, jo nav monitoringa. 
E.Zabarovskis iesaka Konsultatīvajai padomei rakstīt ieteikuma vēstuli. 
T.Jansone komentē, ka Eiropas Komisijas vēstulē par Upju baseinu apsaimniekošanas plānu 
novērtējumu viens no galvenajiem uzsvariem bija, ka ūdensobjekti tika novērtēti ekspertu 
līmenī (ne visi, bet daudzi). No tā izriet, ka monitorings tiešām nav pietiekams, it īpaši 
bioloģisko elementu monitorings. Tika sagatavots Dienesta ziņojums jaunajam ministram. 
Bez šaubām, budžeta grozījumi būs uz rudens pusi. T.Jansone nemāk atbildēt, vai jau šajos 
grozījumos šajā budžeta paketē kaut kas tiks mainīts. Dienesta ziņojuma sagatavošana un 
iesniegšana ministram bija viss, ko VARAM Ūdens resursu nodaļa kā nodaļa varēja izdarīt. 
I.Pļaviņa lūdz papildus skaidrojumus par Eiropas Komisijas vēstuli par Upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu izvērtējumā norādītajiem trūkumiem. 
I.Teibe skaidro, ka Eiropas Komisija ir izdalījusi 9 galvenos virsrakstus. Jautājumi ir ļoti 
plašā spektrā, sākot no tehniskām lietām kā saišu pievienošana norādēm tekstā uz 
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pielikumiem, lai tie uzreiz ērti varētu tikt atvērti, beidzot ar papildus dokumentu prasīšanu par 
to, vai varam pamatot, kādas ir bioloģiskās atšķirības starp dažādiem tipiem piederošām upēm 
un ezeriem; vai mums īpaši bīstamo vielu monitorings tiešām ir veikts tikai atsevišķās vietās; 
ja tā, tad kāpēc tas nav veikts plašāk; vai tas ir veikts ne tikai ūdenī, bet arī sedimentos un 
dzīvajos organismos; papildus skaidrojumi, vai mums ir noteikti references apstākļi jeb 
etalonstāvoklis, t.i., kvalitāte, kas atbilst cilvēku neietekmētiem ūdeņiem. Tehniski jāuzlabo 
pieejamība papildus dokumentiem. Vēl ir jautājumi par starptautisko sadarbību. Izstrādājot 
ziņojumu, jau tika skaidrots, kāpēc šajā reizē nav izdevies izstrādāt kopīgus plānus ar Lietuvu 
un Igauniju. Lietuvas gadījumā iemesls ir, ka Lietuvas plānus akceptēja gadu vēlāk nekā 
Latvijā, jo viņi tam piesaistīja Eiropas naudu un tas bija konkurss, kurš ievilkās iepirkuma 
procedūru dēļ. Tāpat Komisijai jāskaidro, ka vieni paši nespējam atjaunot sadarbību ar 
Krieviju Daugavas upju baseinu apgabalā. Nopietnākie jautājumi ir, kāpēc mums nav aptverts 
viss bioloģisko kvalitātes rādītāju spektrs. Upēs vērtēts tiek vērtēts saprobitātes indekss, bet 
ezeros – fitoplanktons un hlorofils a. Nav vērtējums pēc makrofītiem. Vēl ir organismu 
kategorijas, pēc kurām vērtējums netiek veikts, jo nebija izstrādātas metodikas, kāds 
organismu skaits vai sugu daudzveidība, vai populāciju struktūra atbilst dažādām ekoloģiskā 
stāvokļa klasēm. Vēl ir daudz jautājumu, kas saistās ar monitoringa programmas nepilnībām 
tieši attiecībā uz īpaši bīstamajām vielām – vai tas tiešām nav darīts, vai nav pietiekami 
skaidri aprakstīts un noziņots. Tādēļ šos monitoringa jautājumus cenšamies aktualizēt arī 
VARAM cit ās nodaļās, lai būtu skaidrs, vai no tā, kas tiek darīts, ir kāds rezultāts. Otrkārt, 
arvien biežāk nākas strīdēties ar Eiropas Komisiju par dažādiem jautājumiem. Eiropas 
Komisija uzskata, ka, ja monitorings nav reprezentatīvs, vajag piemērot piesardzības principu 
un prasīt stingrākas prasības, jo nevaram pamatot, ka mums viss ir kārtībā. Treškārt, 
Investīciju blokam arvien aktuālāka kļūst vajadzība pierādīt, ka projektiem ir rezultāti ne tikai 
nozīmē „uzbūvētas iekārtas” vai „10 km ieraktu cauruļu”, bet arī izmaiņas ūdens sastāvā un 
tamlīdzīgi. Tā kā monitoringa trūkums mums rada arvien vairāk problēmas un ne tikai vides 
sektoram, bet arī citām tautsaimniecības nozarēm, piemēram, pamatojoties uz to, ka pazemes 
ūdeņu monitorings mums nav īsti pārliecinošs, tiek uzskatīts, ka vajag paplašināt īpaši jutīgo 
nitrātu teritoriju (šobrīd ir tikai Zemgales teritorija). Ja nevarēs ar faktiem pierādīt, ka 
problēmu nav, tas nozīmēs papildu izmaksas citām nozarēm, ražotājiem. Eiropas Komisija var 
uzskatīt, ka nepildām savas saistības, un ierosināt tiesvedību, kas arī nozīmētu papildus 
izdevumus, kas šobrīd nebūtu vajadzīgs.  
T.Jansone piebilst, ka Eiropas Komisija varētu papildus pieprasīt naudu atpakaļ. 
I.Teibe uzskata, ka, jo vairāk ne tikai VARAM iekšienē, bet arī Konsultatīvās padomes un 
citas organizācijas šo jautājumu aktualizēs, varbūt kaut kas mainīsies. 
T.Jansone uzsver, ka tam nevajadzētu palikt tikai kā protokolam un iesaka sūtīt ieteikumu 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram.  
I.Teibe papildina, ka ir viedoklis, ka ar vidi tagad nav tik slikti, tagad domāsim par attīstību. 
Jāsaprot, ka, ja nevarēsim pamatot to, ko vēlamies, tad nebūs labi ne tikai vides jomai. 
I.Pļaviņa piebilst, ka sarunas par monitoringu ir ļoti pamatotas, jo jau pašā sākumā, baseinu 
plānu izstrādi uzsākot, bažas par nepietiekamiem monitoringa datiem bija pamatotas. 
T.Jansone papildina, ka par pašvaldībās veiktajiem ūdenssaimniecības projektiem zināsim 
tikai tad, ja pašvaldības tos veikušas par VARAM pieejamo finansējumu. Iespējams, ka 
atsevišķas pašvaldības tos ir veikušas pašas par citiem līdzekļiem. Svarīgi šī gada progresa 
ziņojumu par veiktajiem pasākumiem izstrādājot, apkopot arī šādus pasākumus. Jāpiemin arī 
Ventas tīrīšana. Pagaidām VARAM nav ideju, kādā veidā šos pasākumus apzināt, bet tas būtu 
ļoti nepieciešams.  
I.Pļaviņa komentē, ka reģionālajās vides pārvaldēs esam pamanījuši, ka ļoti izvērsti notiek 
meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas projekti. Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu 
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mājas lapā tiek publicēti posmi, kur notiek rekonstrukcijas darbi. I.Pļaviņa vaicā, kā ir ar 
kailcirtēm? Latvijas Valsts mežu izciršanas kvotas ir palielinātas. I.Pļaviņa komentē, ka 
baseinu plānos aprakstīts, cik liela ir piesārņojošo vielu noplūde no meža zemēm un no 
izcirtumiem. Biogēnais piesārņojums palielinās, kad mežs tiek nocirsts. Arī šis aspekts jāņem 
vērā, ne tikai notekūdeņu attīrīšana. Tāpat arī jāņem vērā lauksaimniecības zemju mēslošana.  
Dz.Erdmanis uzskata, ka ūdens meliorācijas sistēmās ir tīrs un to var pat dzert. Drīzāk bebri 
ar nograuztajiem kokiem ir piesārņojuši meliorācijas sistēmas. Meliorācijas sistēmas vairs 
netiek tīrītas, tās pārplūst. Tas nav normāli, ka lauki sāk pārplūst pēc katrām lietavām. Tad 
gan no laukiem ieskalojas minerālmēsli.  
E.Zabarovskis komentē, ka pasākumi tiek veikti, bet to efektivitāte netiek pienācīgi 
monitorēta. Ar 10 punktiem Ventas upju baseinu apgabalā ir par maz.  
Dz.Erdmanis stāsta, ka bebri nodara lielu postījumi. Krūmu audzēšana gar grāvjiem ir 
nepieņemama. Krūmi ir jātīra.  
U.Mednis piebilst, ka jādomā, kur, upi tīrot, grunti liks. Upes malai jābūt tīrai no krūmiem.  
Dz.Erdmanis stāsta par normatīvo regulējumu, ka nedrīkst tīrīt, ja nav ciršanas atļaujas. 
U.Mednis komentē, ka tas ir pārprasti. Upēm uzreiz parādās aizsargjoslas, kurās neko 
nedrīkst darīt.  
I.Pļaviņa komentē, ka šeit parādās pretrunas starp divām dažādām speciālās likumdošanas 
nozarēm – vides un meliorāciju regulējošo. Ventspils reģionā Užavas upe ir valsts nozīmes 
ūdens noteka. Meliorators iedomājas, ka tas ir grāvis un tur var darīt, ko grib. Bet pēc 
I.Pļaviņas uzskatiem tā ir upe, kas plūst cauri Natura 2000 teritorijai, tas ir svētumu svētums.  
U.Mednis jautā, kā tad, ja šī upe ir agrāk regulēta un tīrīta? 
I.Pļaviņa komentē, cik tālu pagātnē tad kāpties atpakaļ? 
E.Zabarovskis komentē, ka Natura 2000 arī nav akmenī iecirsta. 
Dz.Erdmanis papildina, ka sataisot Natura 200 teritorijas, viss tiek nopludināts.  
I.Pļaviņa komentē par Užavu, ka tur ir absurda situācija, jo puse no poldera ir 
lauksaimnieciskas nozīmes teritorija, otra puse – putnu teritorija. Ja grib sakārtot meliorācijas 
teritoriju, iznīcina putnu teritoriju.  
I.Teibe komentē, ka putniem nepieciešams, lai teritorija būtu applūdusi, lauksaimniekiem – 
lai nebūtu.  
Dz.Erdmanis komentē, ka 50 ha applūst, nevar saimniekot, subsīdijas nevar saņemt. Neviens 
neatzīstas, kam tie meži pieder.  
T.Jansone komentē, ka VARAM ir kā starp divām ugunīm. Mums nepārtraukti raksta 
applūstošo teritoriju privātīpašnieki, kuri prasa, lai kāds posms tiktu pārtīrīts, lai viņi tur 
varētu sēt un stādīt. T.Jansone nevar pieļaut domu, ka kāda upe virs un zem ir vienkārši upe, 
bet pa vidu - valsts nozīmes ūdensnoteka, kaut vai tā izskatās kā vienkārši kanāls.  
U.Mednis komentē, ka upe ir samaitāta 1960-os gados.  
T.Jansone komentē, ka runa ir par mūsu finansēm. Ārzemēs arī pļauj, tīra, pārtīra, bet varbūt 
ar kādiem citiem tehniskiem paņēmieniem. Mums ir milzīgi traktori, kas visu izgrābsta, 
rezultātā ļoti izmainot ainavu. Tas viss ir saistīts ar finansēm, bet varbūt vajadzētu jaunākus 
paņēmienus, vieglākus un ērtākus. 
U.Mednis komentē par drenāžu, ka to ik pēc 30 gadiem būvē no jauna. Šobrīd ir 30 gadi 
pagājuši un nekas nav darīts. Tāpēc ir šīs problēmas. 
T.Jansone stāsta par aizsargjoslu jautājumu, ko risinājusi Zemkopības ministrija. Kāds 
iedzīvotājs sūdzējies, ka viņa zemes īpašums atrodas polderī un viņš saka, ka viņam nevajag, 
lai upi pārtīra, turklāt viņam neviens neko neprasa. Vienā krastā prasa, otrā – nē.  
E.Zabarovskis piekrīt, ka īpašnieki ir daudzi un katra intereses atšķiras.  
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T.Jansone stāsta, ka, informējot Zemkopības ministriju par Ventas tīrīšanu pie Ventas 
rumbas, E.Griķītis (Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi) komentējis, ka ja arī valsts 
nozīmes ūdensnotekas šādi tīrīs pa maziem posmiem, tad tas izvērtīsies ļoti ilglaicīgā periodā.  
Dz.Erdmanis jautā, vai šai darbībai ir pamatojums, un upe neattīrās pati? 
I.Pļaviņa atbild, ka vispārīgā tendence upē ir eitrofikācija. 
I.Teibe stāsta par pagājušajā nedēļā Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē notikušo 
zinātnisko konferenci, kurā uzstājās arī Loreta un Andris Urtāni, kuri stāstīja par Ventas 
pārtīrīšanu. Viņu vērtējumā pamatproblēma ir ne tik daudz eitrofikācija, bet sedimentu 
plūsmas. Attiecīgajā vietā ir labvēlīgi apstākļi, lai upes sanestie sedimenti uzkrātos. Tāpēc 
veidojas pļava upē. Tur parādās jau tādas augu sugas, kas nav ūdenī mītošas, bet ir mikrovietu 
augi, respektīvi, tur veidojas pļava. Salīdzinājumā ar darbiem, kas nepieciešami meliorācijas 
attīrīšanai, tas ir neliels piliens (attīrīti vairāki desmiti hektāru). Urtāni pēc tam ir veikuši 
ūdens bioloģisko organismu apsekojumu (LVĢMC – ūdens ķīmiskās analīzes). Viņi bija 
pētījuši sugas, kas tur sāk parādīties, un konstatējuši, ka tur ļoti ātri sākuši parādīties 
straujtecēm raksturīgie dzīvnieki. Tātad upe pati nespēja tikt galā ar sedimentu masu, bet, tad 
kad tā ir izņemta, tāpat arī aizaugums, tad izmaiņas ir ilgstošākas, noturīgākas.  
T.Jansone secina, ka nav jēgas ielikt milzīgus līdzekļus fosfora attīrīšanā, ja fosfora 
piesārņojums no notekūdeņiem ir 25-30 %, ja notekūdeņus saņemošais ūdensobjektos netiek 
arī tīrīts.  
I.Pļaviņa jautā par Eiropā plānoto direktīvu par mazgāšanas līdzekļiem – par fosforu veļas 
pulveros. Kā jūs skatāties uz šo aspektu? 
I.Teibe, T.Jansone komentē, ka direktīva būs identiska jau spēkā esošajiem MK 
noteikumiem par mazgāšanas līdzekļiem. 
I.Pļaviņa skaidro par direktīvu kā par ietekmēšanas līdzekli – ne jau vienmēr vajag attīrīt to, 
kas ir caurules galā. Latvija jau šo paņēmienu labi izmantoja attiecībā uz automašīnām. Svina 
saturs atmosfērā dēļ tā klātbūtnes degvielā bija milzīga problēma. Pēc ūdens kontroles 
privātmāju akās, kuras atradās blakus intensīvām automaģistrālēm, atklājās svina 
piesārņojums. Kā pieņēma lēmumu lietot svinu nesaturošu degvielu, problēma izzuda. Vai 
attiecībā uz fosfātiem mazgāšanas līdzekļos nav šis pats variants? 
I.Teibe komentē, ka gan zaļās, gan sabiedriskās organizācijas, dalībvalstu vides ministriju un 
tamlīdzīgi speciālisti kritizēja, ka direktīva neattiecas uz mazgāšanas līdzekļiem profesionālā 
līmenī (veļas mazgātavas u.tml.). Rietumeiropā rēķina, ka notekūdeņu attīrīšana izmaksā 
dārgāk, tādēļ ir ieinteresēti, lai attīrīšanas iekārtās ienāktu tīrāks ūdens. Arī Latvijā prasības 
attiecinātas tikai uz tiem mazgāšanas līdzekļiem, kurus lieto mājsaimniecībās.  
I.Pļaviņa stāsta par praksē pieredzēto, apmeklējot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas kopā ar 
LVĢMC paraugu ņēmējiem. Paraugu ņemšanas diena ir otrdiena. Piemēram, tādā nelielā 
apdzīvotā vietā kā Mērsrags, vēl otrdienās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir pilnas ar putām 
no nedēļas nogalēs pastiprinātās veļas mazgāšanas. Tādēļ aktīvajām dūņām rodas stress un ir 
nepieciešams atkopties līdz sestdienai, kad nāk nākamā pastiprinātā mazgāšanas līdzekļu 
deva. Vēl sliktāk attiecībā uz dūņām ir, ja silto ūdeni lieto tikai nedēļas nogalēs, kā tas laukos 
bieži notiek. Tā mazās attīrīšanas iekārtas visu laiku agonē. I.Pļaviņa uz direktīvu gribētu likt 
lielākas cerības. 
I.Teibe piebilst, ka mums problēma nav tik sasāpējusi kā Rietumeiropā. Viņi uztraucas, ka 
direktīvas prasības nav attiecinātas arī uz trauku mazgājamajās mašīnās izmantotajiem 
līdzekļiem. Latvijā tā varētu būt aktuāla problēma tikai lielpilsētās.  
I.Pļaviņa uzsāk diskusiju par mazo HES kaitīgo ietekmi. Augšbjefā rodas otrreizējais 
piesārņojums, jo HES uzkrāj biogēnos elementus. Noplūdīs vai nu tikai pirmreizējā 
piesārņojuma apjomā vai plus vēl otrreizējā.  
E.Zabarovskis komentē, ka viss tāpat aizies līdz jūrai.  
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Dz.Erdmanis komentē, ka, turbīna kuļ, līdz ar to ūdens bagātinās ar skābekli. 
E.Zabarovskis komentē par HES ekspluatācijas noteikumiem, ko vajadzētu pārskatīt. Ko 
tieši HES varētu līdzēt? 
I.Teibe atbild, ka tas neparādījās visos baseinu plānos, bet pilnīgi noteikti bija GUBĀ, kur uz 
vienas upes ir 7 HES kaskāde, kur viens no pasākumiem bija pārskatīt visiem šiem HES 
izdotās atļaujas. Tas vairāk bija saistībā ar potenciālu plūdu risku, nevis ar ūdens kvalitāti. Ja 
kāda no upēm būtu tāda, kur jānodrošina migrējošo zivju pārvietošanās, tad teorētiski arī šīs 
prasības būtu jāsaskaņo. Vienīgais HES Latvijā, kur ir darbojošais zivju ceļš, ir Kārļos. Viens 
HES nodrošina prasības, lai zivis tiktu augšā, un to pašu dara arī visi nākamie – tā pagaidām 
ir tikai teorija.  
T.Jansone informē, ka biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija” ir sagatavojusi pārskatu 
par pagājušo gadu, nosūtot to Saeimas visām apakškomisijām, V.Dombrovskim, Zemkopības 
ministrijai, VARAM u.c. Tur rakstīts, ka ir nepieciešams vispārīgs apsekojums – mazo HES 
darbības izvērtējums. Viņi uzskata, ka tam ir jāpiesaista ārzemju eksperti, lai tie nevarētu tikt 
ietekmēti. Šo priekšlikumu VARAM atbalstīja viennozīmīgi. Asociācija pat atzīst, ka ne visur 
un vienmēr ir vajadzīgi zivju ceļi, tas pat tehniski nav iespējams. Viņu doma ir noteikt 
konkrētus HES, kuri obligāti vai nu jāaiztaisa ciet, vai nu apkārt jāierīko zivju ceļi; kur 
iespējams – nomainīt uz videi draudzīgām iegremdētām turbīnām utt. 
E.Zabarovskis jautā, ko darīt ar pārējiem aizsprostiem, kāda atšķirība starp turbīnu vai 
slūžām? Mēs varētu ieinteresēt HES īpašniekus tīrīt upes. Tā varētu palīdzēt piesārņojumu 
„izmakšķerēt” ārā, lai tas netek tālāk. Varbūt tā varam palīdzēt, ne jau ar aizliegumiem. 
T.Jansone komentē par HES. Principā HES, par kuriem nepārtraukti nāk sūdzības, ir jau 
zināmi. No 150 HES tie ir kādi 10.  
I.Teibe stāsta par piemēru, kad Gauja tikusi izbagarēta 10 km garumā, kam nebija nekādu 
saskaņojumu.  
E.Zabarovskis komentē, ka ir nepieciešami pētījumi, kāds kaitējums Gaujai radās no tā, ka tā 
tika iztīrīta. Arī Ventu izbagarēja un iztīrīja.  
Tiek labots, ka Venta netika bagarēta.  
I.Pļaviņa atbild, ka runa ir par metodēm - vai to izdara brutāli, vai to izdara gudri.  
A.Strungs stāsta par Ventas tīrīšanas sākotnēji plānotajām tīrīšanas metodēm. Bija paredzēts 
kraut iztīrītos augus pa upi uz priekšu un pa straumi iet tālāk. Reģionālā vides pārvalde pret šo 
metodi protestēja.  
T.Jansone uz jautājumiem par aizsprostiem atbild, ka nevar visus aizsprostus likvidēt. 
Kādreiz, kad tie tika uzcelti, bija izpētīts, ka tie ir vajadzīgi.  
E.Zabarovskis komentē, ka Daugavas HES „Latvenergo” īpašumā arī ir aizsprosts.  
T.Jansone atbild, ka „Latvenergo” katru gadu maksā pusotru miljonu krastu nostiprināšanai. 
T.Jansone komentē, ka viņas un R.Bebra radikālākais priekšlikums ir atriezt atpakaļ 
Meliorācijas sistēmas pārvaldi, kāda tā bija.  
Konsultatīvās padomes locekļi tam piekrīt. 
Dz.Erdmanis papildina, ka ar mazajām meliorācijas sistēmām lauksaimnieki paši tiks galā. 
Kanāli, no kuriem valsts savulaik atteicās, vairs netiek kopti.  
I.Pļaviņa jautā, vai valsts vien ir vainīga un vai privātie īpašnieki ļoti cītīgi ravē savus 
grāvjus? 
Dz.Erdmanis atbild, ka viena daļa ļoti cītīgi to dara.  
I.Pļaviņa komentē, ka daudzviet neatbilstoša meliorācija ir ļoti liela problēma. 
I.Pļaviņa secina, ka šī diskusija nāks par labu Ventas upju baseinu apgabala papildu 
pasākumu būtiskuma vērtējumam. 
Nolēma: 
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1. LVĢMC nedēļas laikā nosūtīt elektroniski Konsultatīvās padomes locekļiem papildus 
pasākumu sarakstu, bet Konsultatīvās padomes locekļiem nedēļas laikā izvērtēt šo 
pasākumu būtiskumu un atgriezt to LVĢMC rezultātu apkopošanai; 

2. Uzdot LVĢMC rakstīt Ventas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes 
ieteikuma vēstuli VARAM ministram E.Sprūdžam nodrošināt virszemes un pazemes 
ūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanu atbilstoši Ūdens Struktūrdirektīvā noteiktajām 
prasībām. 

 
6.§ 

 
Citi jaut ājumi un ierosinājumi, nākamās sēdes plānošana. 
K.Fedoroviča informē, ka Padomes sēžu reglamenta 4.10.punkts, kurā ir teikts, ka: „Kārtējā 
sēdē protokola drukāto versiju par iepriekšējo sēdi paraksta padomes priekšsēdētājs un 
priekšsēdētāja vietnieks.” ir pretrunā ar 09.12.2003. MK noteikumu „Upju baseinu apgabala 
konsultatīvās padomes nolikums” 15.punktu, kurā ir teikts, ka: „Padomes sēdes protokolu 
piecu darba dienu laika pēc padomes sēdes nosūta pa pastu un elektroniski padomes 
locekļiem un centram”, un piedāvā veikt Padomes sēžu reglamenta precizējumus, svītrojot no 
tā 4.10.punktu. Konsultatīvā padome atbalsta. 
Nolēma: 

1. Veikt Padomes sēžu reglamenta precizējumus, svītrojot no tā 4.10.punktu; 
2. Nākamo sēdē plānot šī gada maijā un tajā iekļaut šādus jautājumus: 

2.1. Upju baseinu apsaimniekošanas saistība ar teritorijas plānošanu (par šo lūgt ziņot 
VARAM, I.Urt āni); 

2.2. Plūdu situāciju pārvaldīšana (Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā 
programma, Civilā aizsardzība). 

 
 
 
Sēde slēgta: plkst. 16:10. 
 
 
Padomes priekšsēdētāja        Inguna Pļaviņa 
 
Protokolēja          Anete Šturma 


