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Pielikums Nr.1 
 

 
  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS 

Sociālekonomisko ietekmju novērtējums Zvidzienas un Dziļaunes polderiem un to iespējamiem 

apsaimniekošanas scenārijiem 

projekta LIFE18 IPE/LV/000014  

“LIFE GOODWATER IP: Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba 

virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” ietvaros 

 

Ievads un pamata informācija:  

Projekta LIFE GOODWATER IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba 

virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” mērķis ir uzlabot riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā, 

īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu 

apsaimniekošanas plānos. Viena no projekta aktivitātēm (C.12) ir dažādu Eiropas Savienības 

politikas dokumentu prasību novērtējums attiecībā uz ūdenstilpēm un rekomendāciju izstrāde to 

sekmīgākai integrācijai upju baseinu apsaimniekošanas plānos. Latvijas Dabas fonds ir atbildīgs 

par šo prasību izvērtējumu, balstoties uz Lubāna ezera piemēru. Sociālekonomisko ietekmju 

novērtējums Zvidzienas un Dziļaunes polderiem un to iespējamiem apsaimniekošanas scenārijiem 

tiks izmantots rekomendāciju sagatavošanai tādu ūdensobjektu apsaimniekošanas plānošanai 

Latvijā, kam ir daudzveidīgi aizsardzības un apsaimniekošanas mērķi un to stāvokli ietekmē ūdens 

līmeņu regulācija tā apkārtnē, tajā skaitā līdzīgas hidrotehniskās būves. 

 

Darba uzdevumi: 

1. Veikt Zvidzienas un Dziļaunes polderu sociālekonomisko ietekmju novērtējumu (izmaksu un 

ieguvumu analīzei), tai skaitā: 

1.1. identificēt un saskaņot ar pasūtītāju izmantojamo datu veidus un avotus, kas raksturo ar 

Zvidzienas un Dziļaunes polderu platībām saistīto labuma guvēju un/vai ietekmēto pušu izmaksas 

un ieguvumus; tai skaitā - datus par (i) sabiedrības (nodokļu maksātāju) izmaksām un 

sociālekonomiskajiem ieguvumiem saistībā ar lauksaimniecisko darbību; (ii) Zvidzienas un 

Dziļaunes polderu un ar tiem hidroloģiski saistītu Lubāna mitrāja hidrotehnisko būvju un 

infrastruktūru (veiktajām un/vai plānotajām) finansiālajām izmaksām; (iii) ieguvumiem saistībā ar 

Zvidzienas un Dziļaunes polderu lomu pretplūdu aizsardzībā, ūdeņu kvalitātes un dabas 

aizsardzības mērķu sasniegšanā; 

1.2. veikt daudz-kritēriju analīzē balstītu sociālekonomisko ietekmju novērtējuma metodikas 

izstrādi, aptverot visas ietekmētās puses (t.sk. sabiedrību kā nodokļu maksātājus), cik iespējams, 

kvantitatīvi novērtējot visas pozitīvās un negatīvās ietekmes un monetārā izteiksmē novērtējot 

vismaz sekojošas ietekmes – (i) ar polderu tehnisko infrastruktūru saistītās finansiālās izmaksas 

(investīciju izmaksas, uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas) un (ii) sociālekonomiskos 
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ieguvumus un sabiedrības (nodokļu maksātāju) izmaksas saistībā ar lauksaimniecisko darbību 

polderu teritorijās; 

1.3. izstrādāt novērtējumu Zvidzienas un Dziļaunes polderu sociālekonomiskajām ietekmēm, 

izmantojot atbilstoši 1.1.punktam saskaņotos datus un 1.2.punktā minēto metodiku. 

 

2. Zvidzienas un Dziļaunes polderu teritorijām veikt iespējamo apsaimniekošanas scenāriju izstrādi 

un to ietekmju sociālekonomisko novērtēšanu, salīdzinot esošo situāciju ar (i) polderu kā 

hidrotehnisko būvju darbības pārtraukšanu (daļēju vai pilnīgu nojaukšanu) un (ii) pasākumu 

īstenošanu polderu vides ietekmju mazināšanai. Scenāriju sociālekonomisko ietekmju 

novērtējumam jāizmanto 1.darba uzdevumā izstrādātā (daudz-kritēriju analīzes) pieeja, aptverot 

visas ietekmētās puses un pozitīvās un negatīvās ietekmes.  

 

3. Darba uzdevuma 1. un 2. punktā minēto darbu rezultātus prezentēt LIFE GOODWATER 

iesaistīto partneru sanāksmēs, un darba rezultātus precizēt atbilstoši saņemtajiem ieteikumiem, kā 

arī sniegt informāciju par novērtējuma rezultātiem ieinteresēto pušu sanāksmē. 

 

Nodevumi un izpildes termiņi 

Nodevumi Izpildes termiņi 

1. Metodika Zvidzienas un Dziļaunes polderu sociālekonomisko 

ietekmju novērtējumam (daudz-kritēriju analīzē balstītai izmaksu 

un ieguvumu analīzei), ko paredzēts izmantot 1.darba uzdevumā 

noteiktā novērtējuma veikšanai. 

30.09.2022. 

 

2. Starp-atskaite, ietverot 1. darba uzdevuma rezultātus par 

Zvidzienas un Dziļaunes polderu sociālekonomisko ietekmju 

novērtējumu, tajā skaitā rezultātu apspriešanu projekta partneru 

sanāksmēs. 

3. Noslēguma atskaite, ietverot visu darba uzdevumu rezultātus, 

tajā skaitā, polderu iespējamo apsaimniekošanas scenāriju 

sociālekonomisko ietekmju novērtējuma rezultātus un veiktās 

aktivitātes rezultātu apspriešanai projekta partneru un ieinteresēto 

pušu sanāksmēs. 

31.10.2022. 

 


