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Par paredzēto Podvāzes atjaunošanu
Latvijas Dabas fonds (turpmāk – LDF) 08.11.2019. vēstulē Nr. 3.6./107 sniedza viedokli par
paredzēto valsts nozīmes ūdensnotekas Podvāze (ŪSIK kods 431244:01, pik.00/00-10/00;
pik.63/80-141/60; pik.147/30-229/28) atjaunošanu Salas pagastā, Salas novadā un Kalna
pagastā, Jēkabpils novadā un priekšlikumus ietekmes uz vidi izvērtēšanai un mazināšanai,
tostarp ieteica veikt pilnu ietekmes uz vidi novērtējumu, lai ietekmes izvērtēšanas un darbu
plānošanas process būtu iespējami pilnvērtīgāks.
Daugavpils reģionālā vides pārvalde 10.12.2019. rīkoja sanāksmi ar mērķi apspriest problēmas,
kas radušās par iepriekš minētās paredzētās darbības īstenošanas iespējām un ierobežojumiem.
Sanāksmes protokolā norādīts, ka VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk
– ZMNĪ) iesniegs jaunu iesniegumu sākotnējā ietekmes izvērtējuma veikšanai ar izmainītu
darbības apjomu, norādot detalizētāku informāciju par plānotiem darbiem atsevišķajos
ūdensnotekas posmos un pamatotiem ekspertu atzinumiem.
Iepazīstoties ar materiāliem, kas iesniegti Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē atkārtota
sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanai paredzētajai Valsts nozīmes ūdensnotekas
Podvāze (ŪSIK kods 431244:01, pik.00/00-10/00; pik.63/80-141/60; pik.147/30-229/28)
atjaunošanai (informatīvais paziņojums par 13.03.2020. pieteikto darbību), secinām, ka:
1) Pieteiktās darbības kopējais apjoms, tostarp arī iespējamais izņemamais piesērējuma apjoms
nav izmainīts, un nav detalizēts plānotās darbības apraksts. Turklāt situācijas plāna 3. un 4. lapā
ekskavatora ceļš ir norādīts arī posmā, par kuru ZMNĪ vēstulē L-1-12/248 teikts, ka “posmā
pik.136/61-141/46 netiek veikti rakšanas darbi (485 m)”. Projektētie šķērsprofili liecina, ka
rakšanas darbi upes gultnē paredzēti arī posmā pik. 127/00-136/00 (pik. 130/39 paredzēta
padziļināšana pat par ~1 m, pārējā posmā par 0,1-0,5 m), neņemot vērā sugu un biotopu ekspertu
atzinumā norādīto, ka “ūdenstece nav kavēta – šeit nav ievērojamu upes nosprostojumu ar
ūdenī sakritušiem kokiem, nav bebru dambju, arī upei nevēlamo sedimentu uzkrāšanās
praktiski nenotiek – visā posma garuma upei ir granšains vai pat akmeņains upes pamats”, kā arī
1

to, ka šajā posmā nav notece no meliorācijas grāvjiem vai drenām. Šķērsprofili liecina arī par to,
ka būtiska padziļināšana (piemēram, pik. 147/31 par 0,7 m) plānota arī posmā tieši pirms
Podvāzes ietekas Priekulānu ezerā pik. 147/31-156/21 pretēji augu sugu un biotopu ekspertu
atzinumā minētajām rekomendācijām šajā posmā rakšanas darbus neveikt, lai neradītu negatīvu
ietekmi uz Priekulānu ezeru. Savukārt daļā posmu atbilstoši šķērsprofilos norādītajam noteces
nodrošināšanai nekādi rakšanas darbi vispār nav nepieciešami vai paredzēti minimāli dažu
centimetru robežās, piemēram pik. 66/09-68/16, 71/24-74/06, 76/70, 79/55, 112/54, 115/15,
156/69, 158/40, 160/23, 169/60, 190/87-192/90, 201/08 u.c.
2) Iesniegtais hidroloģiskais atzinums (J. Jušķevičs, E. Bogdanovs) ir virspusējs, un, lai gan tiek
minēti arī lauka novērojumi un izpētes urbumi 2020. gada janvārī, atzinumā netiek raksturota ne
faktiskā situācija (kūdras slāņa dziļums, kūdras sadalīšanās pakāpe, gruntsūdens līmenis)
Podvāzei tieši pieguļošajā Nomavas purva daļā, ne arī paredzēto darbu apjoms (esošās un
plānotās Podvāzes gultnes un ūdens līmeņa atzīmes posmā gar Nomavas purvu). Savukārt
attiecībā uz Priekulānu ezeru atzinumā minēts, ka “Podvāzes upes padziļināšanas līdz ezeram
rezultātā gaidāms ezera līmeņa kritums par 0,5 m, kas būtu jāveic pakāpeniski, lai pārējās ezera
ekosistēmas varētu pielāgoties un atsegtie krasti noformētos”, kas ezeram ar 1,3 m vidējo
dziļumu vērtējama kā būtiska ietekme.
3) Projekta situācijas plāna 3. un 4. lapā pie apzīmējumiem kļūdaini norādīta dabas lieguma
aizsargjosla, kas patiesībā ir dabas lieguma “Klaucānu un Priekulānu ezeri” robeža. Tas ir –
Podvāze posmos pik. 127/00-150/00 šķērso dabas liegumu vai ar to robežojas, līdz ar to ietekme
ir jāvērtē ne tikai uz Priekulānu ezeru un ezerriekstu, bet arī uz pārējo dabas lieguma daļu, ko
projekts skartu. Savukārt situācijas plāna 5. lapā pie apzīmējumiem vispār nav norādīta dabas
lieguma “Nomavas purvs” robeža, kas nesniedz informāciju par to, ka darbība plānota pie dabas
lieguma robežas.
4) Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” Podvāze posmā pik. 128/00-142/80 ir reģistrēta kā
Eiropas Savienībā un Latvijā aizsargājams biotops Upju straujteces un dabiski upju posmi.
Savukārt Podvāzes krastos aizsargājami biotopi reģistrēti pik. 127/00-137/00.
4) Hidroloģiskajā atzinumā (J. Jušķevičs, E. Bogdanovs) minēts, ka “Podvāzes upes tīrīšana
(padziļināšana) posmā pik. 00/00 – 10/00 atstās niecīgu iespaidu uz ūdens līmeni ūdensnotekā
ūdensnotekas sākuma posmā, jo ūdens līmenis tieši saistīts un atkarīgs no ūdens līmeņa
Ziemeļsusējā”, līdz ar to atkārtoti izvērtējama pārtīrīšanas lietderība un veicamo darbu apjoms
šajā posmā.
Ņemot vērā 11.04.2020. L. Eņģeles veiktajā Podvāzes apsekojumā pik. 68/00-142/00 konstatēto
(skat. attēlus pielikumā), kā arī LDF 08.11.2019. vēstulē Nr. 3.6./107 minēto, sniedzam viedokli,
ka:
1) Bioloģiski vērtīgākais ir Podvāzes posms pik. 127/00-142/00, kas raksturīgs ar dabiskas upes
profilu, meandriem, palieni, galvenokārt smilšainu, granšainu un akmeņainu gultni, lielu
dimensiju melnalkšņiem upes krastos (1.-3. att.). Šajā posmā neietek neviens grāvis vai drena,
un dabiskā tecējuma uzturēšanai nav nepieciešami nekādi rakšanas darbi upes gultnē. Turklāt
bez negatīvas ietekmes uz aizsargājamajiem biotopiem šeit nav iespējama tehnikas pārvietošana
ne pa upi, ne pa tās krastiem. Pieļaujama vienīgi upē iekritušo koku un ielīkušo krūmu izvākšana
ar rokas darbarīkiem.
2) Podvāzes posmam pik. 117/00-127/00 raksturīgi taisni posmi ar ļoti seklu ūdeni, stingru
smilšainu gultni un melnalkšņu veidotu apaugumu krastos (4.-.5. att.). Tā kā nav sastopams
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organiska rakstura piesērējums (izņemot iekritušos kokus un zarus) un upes gultne un krasti ir
nostabilizējušies, nesaskatām nekādu pamatojumu šajā posmā veikt gultnes pārtīrīšanu. Ir
iespējams izmantot tehniku koku sagāzumu izcelšanai, vajadzīgajām vietām piebraucot pa krastu
vai braucot pa upes gultni. Pieļaujama darbu veikšanai nepieciešamā krūmu izciršana un koku
retināšana, bet nekādā gadījumā ne atbērtnes izciršana vienlaidus platībā.
3) Podvāzes posmā pik. 101/00-117/00 veidojas meandri un dabiskai upei raksturīgs gultnes
profils ar sērēm un padziļinājumiem. Krastos aug melnalkšņi, kuru sakņu pinumi ir
nostiprinājuši krastus (6., 7. att.). Upei pieguļošās platības aizņem aizaugoši zālāji un
apmežošanai sagatavota platība, ietek vairāki grāvji. Nepieciešamības gadījumā iespējama
saudzīga gultnes pārtīrīšana, detāli izvērtējot nepieciešamo darbu apjomu un saglabājot
mozaīkveida apaugumu upes krastos.
4) Podvāzes posms pik. 63/80-101/00 ir ļoti daudzveidīgs krastu reljefa (gan samērā augsti, gan
zemi krasti) un apauguma (gan meža puduri, gan atklātas platības ar koku joslu) un gultnes un
grunts (gan šauri un ļoti sekli posmi ar dolomīta grunti, gan platāki, dziļi un staigni posmi)
parametru ziņā (8.-12. att.). Iespējama bebru dambju izvākšana u.tml. selektīva gultnes
pārtīrīšana nepieciešamajās vietās, detāli izvērtējot vajadzīgo darbu apjomu, kā arī tehnikas
izmantošana koku sagāzumu izcelšanai. Pieļaujama darbu veikšanai nepieciešamā krūmu
izciršana un koku retināšana, bet nekādā gadījumā ne koku izciršana vienlaidus platībā visā
atbērtnes joslā. Ņemot vērā to, ka šajā posmā upes krasti lielākoties ir samērā augsti un dominē
seklūdens ar dolomīta grunti, kā arī lielākajā daļā posma nav noteces no meliorācijas sistēmām,
nesaskatām pamatojumu veikt vienlaidus gultnes pārtīrīšanu visā posma garumā.
Ņemot vērā visu augstāk minēto, ierosinām būtiski samazināt un precizēt plānoto darbu apjomu
atbilstoši situācijai dabā un ekspertu sniegtajām rekomendācijām, paredzētajai darbībai izvirzot
nosacījumus, kas samazinātu negatīvo ietekmi uz dabas vērtībām, ūdens kvalitāti un ainavu:
1. Projektējot gultnes parametrus, ņemt vērā, ka Ministru kabineta noteikumu Nr.329
"Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās
būves" prasības pieļauj “zālāju īslaicīgu applūšanu ne ilgāk par 10 līdz 30 diennaktīm” (skat.
noteikumu 21.1. punktu), savukārt meža meliorācijas sistēmu ūdensnotekām netiek izvirzīta
prasība nodrošināt pieguļošo meža zemju neaplūšanu un attiecīgi projektēt gultnes parametrus
un plānot iespējami minimālu darbu apjomu.
2. Posmā pik. 127/00-141/60 pieļaujama vienīgi upē iekritušo koku un ielīkušo krūmu (un bebru
dambju, ja tādi uzrodas) izvākšana, izmantojot tikai rokas darbarīkus.
3. Posmos pik. 117/00-127/00 un 147/30-157/00 nav pieļaujama gultnes pārtīrīšana, kā arī
atbērtnes izciršana vienlaidu platībā. Pieļaujama vienīgi upē iekritušo un ielīkušo koku un krūmu
(un bebru dambju, ja tādi uzrodas) izvākšana un šo darbu veikšanai nepieciešamo krūmu
izciršana un koku retināšana. Retinot kokus, prioritāri saglabājami melnalkšņi u.c. lielākie koki.
4. Posmā pik. 63/80-101/00 pieļaujama upē iekritušo un ielīkušo koku un krūmu, zaru sanesumu,
bebru dambju un to palieku un organiskas izcelsmes piesērējuma izvākšana, nemainot gultnes
minerālgrunts un krastu profilus un neizcērtot atbērtni vienlaidus platībā. Retinot kokus,
prioritāri saglabājami melnalkšņi u.c. lielākie koki.
5. Posmā pik. 101/00-117/00 pieļaujama saudzīga gultnes pārtīrīšana, saglabājot mozaīkveida
koku apaugumu upes krastos (prioritāri melnalkšņus) un izveidojušos meandrus.
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6. Posmu pik. 206/00-225/70 gar Nomavas purvu pieļaujams pārtīrīt no labā krasta, saglabājot
kreisā krasta apaugumu un nepārtīrot no purva iztekošo grāvju galus.
7. Pārējos posmos darbus projektēt un veikt pēc iespējas saudzīgāk, respektējot upes
dabiskošanās procesu un pielietojot noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15
"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" 9. nodaļā minētos un citus ietekmi uz vidi
mazinošus pasākumus, tostarp:
- saglabāt atsevišķi augošos kokus un koku grupas, prioritāri saglabājot melnalkšņus,
- saglabāt izveidojušos meandrus,
- saglabāt apaugumu un nemainīt upes krastu nogāžu profilu vietās, kur tās sedz stabils zālājiem
raksturīgs augājs,
- nepārtīrīt upes gultni vietās, kas nav aizaugušas ar ūdensaugiem un kur notece nav traucēta.
8. Sedimentācijas baseins ierīkojams piemērotā vietā augšpus pik. 157/00.
9. Ievērot sugu un biotopu eksperta sniegtās rekomendācijas ietekmes mazināšanai uz zivju
sugām un zivju resursiem.
10. Projekta paskaidrojuma rakstā iekļaut skaidrojumu par:
- ietekmi uz Nomavas purvu, ņemot vērā projektētos Podvāzes gultnes parametrus, ūdens līmeni
un grunts sastāvu,
- saglabājamajiem un izcērtamajiem kokiem,
- pārējiem projektā iekļautajiem ietekmi uz vidi mazinošiem pasākumiem un pamatojumu
izvēlēto darbu apjomam.
11. Pirms projekta apstiprināšanas rīkot sanāksmi un informēt zemes īpašniekus un citas
iesaistītās personas par plānoto darbu apjomu, kā arī izstrādāto projektu saskaņot ar Daugavpils
reģionālo vides pārvaldi un Dabas aizsardzības pārvaldi.
Ja Podvāzes atjaunošanas darbu apjoms netiek būtiski samazināts, un netiek izvirzīti būtiski
nosacījumi ietekmes uz vidi mazināšanai, tad ir piemērojams pilnais ietekmes uz vidi
novērtējums, kā tas tika izdarīts jau 2019. gadā.
Pielikumā attēli, kas raksturo L. Eņģeles 11.04.2020. apsekoto Podvāzes posmu pik. 68/00142/00.
Ar cieņu,
Ģirts Strazdiņš
Latvijas Dabas fonda direktors

L. Eņģele, t. 26102617
lelde.engele@inbox.lv

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Pielikums vēstulei Nr. 3.6./61, 21.05.2020. Par paredzēto Podvāzes atjaunošanu

1., 2. att. Pik. 127/00-141/60 raksturīga meandrējoša gultne, minerālgrunts, lielu dimensiju
melnalkšņi.

3. att. Pik. 127/00-141/60 “piesērējumu” veido
tikai atsevišķi upē iekrituši koki.

4. att. Pik. 117/00-127/00 raksturīgi taisni,
melnalkšņiem apauguši posmi ar
minerālgrunti un seklu ūdeni.

5. att. Pik. 117/00-127/00 “piesērējumu” veido
tikai koku sagāzumi.

6. att. Pik. 101/00-117/00 raksturīgs
mozaīkveida apaugums, meandru un dabiskai
upei raksturīga gultnes profila veidošanās.
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7. att. Pik. 101/00-117/00 būtiski saglabāt
melnalkšņus, kuru saknes stiprina upes krastus.

8. att. Pik. 63/80-101/00 raksturīgs mežains
posms ar augstiem krastiem

9. att. Pik. 63/80-101/00 raksturīgs posms ar
zemiem krastiem.

10. att. Nepamatoti izcirsta atbērtne seklūdens
posmā ar minerālgrunti, orientējoši pik. 87/00

11., 12. Att. Pik. 63/80-101/00 raksturīgi seklūdens posmi ar minerālgrunti, ar sakritušiem
kokiem vai pilnīgi bez kāda “piesērējuma”.
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