
Gaujas Upju baseinu apgabalu konsultatīvās padomes sēde

PROTOKOLS

Valmiera

2006. gada 14. novembrī

Sēdē piedalās:

LVĢMA pārstāvji:
A. Kratovskis
S. Šulca
E. Zeiliša
K. Paltiņa

Gaujas Upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes locekļi:
Nevalstisko organizāciju pārstāvji:
Elita Kalniņa - "Vides Aizsardzības Klubs" 
Ernests Rinkus - "Turaidas muzejrezervāta atbalsta biedrība" 
Māris Ošs - "Skolotāju Savienība"
Kristīna Veidemane - "Baltijas Vides Forums"  

Ministriju pārstāvji:
Ivars Kupčs - Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Zemes un 
ūdensresursu daļas vadītājs 
Iveta Teibe - Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta projektu koordinatore
Inga Zudāne - Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes direktore
Inga Zariņa - Sabiedrības veselības aģentūras Valmieras filiāles Vides veselības daļas 
vadītāja
Inga Tapiņa - Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas Telpiskās plānošanas 
departamenta Vietējo pašvaldību plānojumu nodaļa

Plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji:
Tālis Puķītis - Siguldas novada domes priekšsēdētājs, Rīgas plānošanas reģiona attīstības 
padomes priekšsēdētāja vietnieks
Vitauts Staņs - Bērzaines pagasta padomes priekšsēdētājs, Valmieras rajona padomes 
priekšsēdētājs, Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis
Maija Zālamane - nodibinājumu "Vidzemes attīstība aģentūra" projektu vadītāja

Sēdes sākums 14:15

Sēdes darba kārtība

Dalībnieku reģistrācija 

Iepazīstināšana ar konsultatīvās padomes sastāvu un darbības galvenajiem mērķiem 
(LVĢMA)



Gaujas Upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieka ievēlēšana (Padomes locekļi)

Sēdes atklāšana (Padomes priekšsēdētājs). 

Gaujas Upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes sēžu reglamenta apspriešana un 
apstiprināšana.

Sēdes darba kartība:
o Upju baseinu apgabalu raksturojums. Antropogēno slodžu uz pazemes un 

virszemes ūdeņiem novērtējums. Ekonomiskā analīze” ziņojuma 
prezentācija (K. Paltiņa, LVĢMA)

o Latvijas „Virszemes ūdeņu kvalitātes pārskats 2005”. Punktveida 
piesārņojuma slodžu un slodžu uz ūdens resursu kvantitāti apkopojums 
un riska izvērtējums par Gaujas Upju baseina apgabalu pēc 2005. g. 
datiem. (E. Zeiliša, LVĢMA) 

o Upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna sastāvdaļas un izstrādes, 
ieviešanas laika grafiks (LVĢMA)

o Darba uzdevumi uz nākamo Gaujas KP sēdi.
o LVĢMA ziņojums par nākamajā sēdē izskatāmajiem jautājumiem
o Noslēguma jautājumi

Sēdes norise

1. Iepazīstināšana ar konsultatīvās padomes sastāvu un darbības galvenajiem 
mērķiem (LVĢMA)
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras (LVĢMA) pārstāve  S.Šulca 
iepazīstina  ar  klātesošajiem  dalībniekiem.  Sēdes  dalībnieki  tiek  informēti,  ka 
A.Ruskuli pēc pilnvaras pārstāvēs K.Veidemane.
S.Šulca iepazīstina sēdes dalībniekus ar Upju baseinu apgabalu konsultatīvo padomju 
darbības galvenajiem mērķiem. Prezentācijā īsumā tiek sniegts ieskats konsultatīvo 
padomju (turpmāk KP) darbības funkcijās un tiesībās, kuras regulē MK noteikumi 
Nr.  681  (09.12.2003.).  Padomes  galvenās  funkcijas  ir  Upju  baseinu  apgabala 
apsaimniekošanas  plāna  un  pasākuma  programmas  izstrādes  gaitā  izvērtēt  to 
atbilstību sabiedrības interesēm un sniegt LVĢMA atzinumus un ieteikumus plāna un 
programmas turpmākai virzībai. Padomes uzdevums ir sniegt atzinumus LVĢMA par 
tās  sagatavotajiem  priekšlikumiem  par  programmas  īstenošanai  nepieciešamajiem 
finanšu  līdzekļiem  un  pasākumu  īstenošanas  prioritātēm  finanšu  un  citu  resursu 
piesaistīšanā.  Padomei  ir  tiesības  saņemt  no  LVĢMA  un  citām  valsts  pārvaldes 
iestādēm nepieciešamo informāciju, lai varētu pildīt KP funkcijas. Padomei ir tiesības 
izveidot  darba  grupas,  pieaicināt  par  konsultantiem  neatkarīgus  ekspertus,  sniegt 
ūdens  lietotājiem  pamatotus  ieteikumus  par  konkrētiem  ūdeņu  apsaimniekošanas 
jautājumiem. Padomes darbība ir atklāta, sēdēs drīkst piedalīties jebkurš sabiedrības 
loceklis. Padomes sēdēm jānotiek ne retāk kā reizi pusgadā.

2. Gaujas Upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un 
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (Padomes locekļi)
S.Šulca  aicina  sēdes  dalībniekus  no  savas  puses  izvirzīt  KP  priekšsēdētāja  un 
priekšsēdētāja vietnieka kandidātus.



Kā Gaujas Upju baseina apgabala KP priekšsēdētāja kandidāte tiek izvirzīta Valsts 
vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes direktore  I.Zudāne  un kā KP 
priekšsēdētāja  vietnieks  –  Ziemeļaustrumu  reģionālās  lauksaimniecības  pārvaldes 
Zemes un ūdens resursu daļas vadītājs I.Kupčs.
Atklātā balsošanā par Gaujas Upju baseina apgabala KP priekšsēdētāju tiek ievēlēta 
Inga Zudāne („par” -11; „atturas” – nav; „pret” –nav) un priekšsēdētāja vietnieks – 
Ivars Kupčs („par” – 11; „atturas” – nav; „pret” – nav). 

3. Sēdes atklāšana (Padomes priekšsēdētājs). 
Sēdi atklāj Gaujas Upju baseina apgabala KP priekšsēdētāja I.Zudāne. Priekšsēdētāja 
klātesošos iepazīstina ar LVĢMA piedāvāto sēdes darba kārtību un aicina pāriet pie 
sēdes darba kārtības pirmā punkta.

4. Gaujas Upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes sēžu reglamenta 
apspriešana un apstiprināšana.
LVĢMA  pārstāvis  S.Šulca Gaujas  Upju  baseina  apgabala  KP  un  klātesošos 
iepazīstina ar Upju baseinu apgabalu KP sēžu reglamenta projektu. 
Padome nolemj  detālāk  iepazīties  ar  Upju  baseinu  apgabalu  KP sēžu  reglamenta 
projektu un atlikt tā apspriešanu, koriģēšanu un pieņemšanu līdz nākamajai sēdei.

5. Sēdes darba kartība:
5. 1. Upju baseinu apgabalu raksturojums. Antropogēno slodžu uz pazemes un 
virszemes ūdeņiem novērtējums. Ekonomiskā analīze” ziņojuma prezentācija 
(LVĢMA). 
K. Paltiņa  iepazīstina sēdes dalībniekus ar  LVĢMA 2004.  gada beigās sagatavoto 
ziņojumu  Eiropas  Komisijai  „Upju  baseinu  apgabalu  raksturojums.  Antropogēno 
slodžu uz pazemes un virszemes ūdeņiem novērtējums. Ekonomiskā analīze”. Tiek 
sniegts īss ieskats tipoloģijas izstrādāšanā un ūdensobjektu izdalīšanā.

5.2. Latvijas „Virszemes ūdeņu kvalitātes pārskats 2005”. Punktveida 
piesārņojuma slodžu un slodžu uz ūdens resursu kvantitāti apkopojums un 
riska izvērtējums par Gaujas Upju baseina apgabalu pēc 2005. g. datiem. 
(LVĢMA) 
E.Zeiliša prezentē sēdes dalībniekiem punktveida piesārņojuma un ūdens ņemšanas 
slodžu raksturojumu pēc  2005.  gada datiem par  Gaujas  UBA. Tiek norādīts  datu 
ņemšanas  avots  –  Valsts  statistikas  pārskats  Nr.  2-Ūdens.  Skatītas  arī  punktveida 
piesārņojuma slodzes un punktveida piesārņojuma riska izvērtējums. Pie punktveida 
piesārņojuma tiek norādīti ūdensobjekti ar būtiskām slodzēm.

I.Zariņa  izteica  piebildi  par  ūdeņu  monitoringu  veicošajām  institūcijām,  ka 
peldūdeņu monitoringu veic Sabiedrības veselības aģentūra.

5.3. Upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna sastāvdaļas un izstrādes, 
ieviešanas laika grafiks (LVĢMA)
S.Šulca  iepazīstina  klātesošos  sēdes  dalībniekus  ar  prezentāciju  par  Upju  baseinu 
apgabala apsaimniekošanas plāna sastāvdaļām un izstrādes, ieviešanas laika grafiku. 
Ievadā tiek sniegta vispārēja informācija par ūdens struktūrdirektīvas (ŪSD) ieviešanu, 
kura  aizsākās  līdz  ar  to  pieņemšanu  2000.  gadā  un  Latvijas  iestāšanos  Eiropas 
Savienībā  2004.  gadā.  Upju  baseinu  apgabalu  noteikšanas,  kompetento  institūciju 
noteikšanas  un  normatīvo  aktu  izstrādes  process  tika  pabeigts  2003.  gadā, 
turpmākajos  gados  veicot  nepieciešamos  labojumus.  2004.  gadā  izstrādāts  visu 



baseinu novērtējums, kuru šajā sēdē prezentēja  K. Paltiņa.  Pie tālākā laika grafika 
punktiem  atzīmēti  citi  būtiski  termiņi,  kuri  saistās  ar  monitoringa  programmas 
izstrādi,  kura  šogad  jau  ir  pabeigta  un  kuru  īsteno  LVĢMA.  Kā  sabiedrības 
informēšanas  un  iesaistīšanas  būtiskākais  instruments  ir  norādīta  Konsultatīvo 
padomju izveide un darbība visos Upju baseinu apgabalos Latvijā (Ventas, Lielupes, 
Daugavas un Gaujas). Apsaimniekošanas plānu uzmetums tiks izstrādāts līdz 2008. 
gada beigām, kad norisināsies arī tā sabiedriskā apspriešana un aktīvs darbs iekš KP. 
Apsaimniekošanas  plāna  ieviešana  MK  noteikumu  statusā  paredzēta  2009.  gada 
beigās.  Skarti  arī  jautājumi  par  ūdens  cenu  politiku  (2009.  gads)  un  pasākumu 
programmas izpildi (2012. gads), sasniedzot labu ūdens kvalitāti visos ūdens objektos 
2015.  gadā  kā to  nosaka  ūdens  struktūrdirektīva,  kuras normas ir  iekļautas  ūdens 
apsaimniekošanas likumā un citos saistītajos likumos. Nākamais cikls sākas no 2015. 
gada un ilgst 6. gadus, pēc kuriem atkal ir 6. gadu posms, kuru laikā tiek uzlaboti, 
papildināti  un  atjaunināti  apsaimniekošanas  plāni  un pasākumu programmas  katrā 
upju baseinu apgabalā.

5.4. Darba uzdevumi uz nākamo Gaujas KP sēdi.
S. Šulca  informēja padomes locekļus par darba uzdevumiem uz nākamo padomes 
sēdi, kurai jānotiek līdz 2007. gada maija vidū. 1. mēneša laikā Gaujas ŪBA KP ir 
jāiesniedz LVĢMA Ūdens baseinu vadības nodaļai komentāri, ierosinājumi attiecībā 
uz  Upju  baseinu  apgabala  apsaimniekošanas  plāna  ieviešanas  grafiku  un  plāna 
sastāvdaļām. Līdz nākošajai padomes sēdei jāiesniedz komentāri par prezentētajiem 
pārskatiem un ziņojumiem. Visa nepieciešamā informācija  padomes locekļiem tika 
izsniegta  CD formātā,  savukārt  tiem padomes locekļiem, kuri  uz sēdi  neieradās šī 
informācija tiks nosūtīta pa pastu.

5.5. LVĢMA ziņojums par nākamajā sēdē izskatāmajiem jautājumiem
S.  Šulca  padomes  locekļiem  sniedza  ieskatu  kādi  jautājumi  tiks  skatīti  nākamajā 
Gaujas  ŪBA  KP  sēdē.  Tie  būs  jautājumi  saistībā  ar  stipri  pārveidotajiem 
ūdensobjektiem,  sadarbība  ar  Igauniju  Upju  baseinu  apsaimniekošanā,  pasākumu 
katalogs  pasākumu  programmām  un  sabiedrības  anketēšana  (mehānisms  un 
anketēšanas  saturs)  par  ūdens  resursu  izmaksām  un  citiem  būtiskiem 
ūdenssaimniecības jautājumiem.

6. Noslēguma jautājumi

Noslēdzot  sēdi  priekšsēdētaja  I.Zudāne  īsumā  atzīmēja  sēdē  pieņemtos  un 
apspriestos jautājumus un tālāko darbību. Atkārtoti tika izskatīts jautājums par ŪBA 
KP  sēžu  reglamentu  un  tika  izlemts  atstāt  debates  un  KP  sēžu  reglamenta 
apstiprināšanu uz nākamo sēdi.

Sēdes noslēgums 16:00 

Protokolēja: A.Kratovskis

Padomes priekšsēdētāja: I.Zudāne


