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Upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna izstrādes laika grafiks

Laika grafika izstrāde un saskaņošana ar VARAM

Publicēšana plašai sabiedrībai un iesniegšana upju baseinu apgabala konsultatīvajā padomē 10.04.2013.

Sabiedriskā apspriešana (vismaz pusgads), t.sk., rakstisko komentāru saņemšana* 10.04.2013. 10.10.2013.

Saņemto komentāru apkopošana, izvērtēšana un iestrāde

"Upju baseinu apgabala raksturojums, slodžu izvērtējums, ekonomiskā analīze"

Upju baseinu apgabala raksturojums

Ūdeņus iespaidojošo slodžu un to radītās ietekmes izvērtējums, t.sk.,  plūdu riska izvērtējums un 
nākotnes prognozes

Ūdens resursu lietošanas ekonomiskā analīze

"Upju baseinu apgabala raksturojums, slodžu izvērtējums, ekonomiskā analīze" saskaņošana un 
apstiprināšana ar VARAM rīkojumu

22.12.2013.

Pārskats par būtiskiem ūdeņu apsaimniekošnas jautājumiem

Pārskata par būtiskiem ūdeņu apsaimniekošnas jautājumiem sagatavošana un saskaņošana ar 
VARAM

22.12.2013.

Publicēšana plašai sabiedrībai un iesniegšana upju baseinu apgabala konsultatīvajā padomē 22.12.2013.

Sabiedriskā apspriešana (vismaz pusgads), t.sk., rakstisko komentāru saņemšana* 22.12.2013. 22.06.2014.

Saņemto komentāru apkopošana, izvērtēšana un iestrāde

Apsaimniekošanas plāns un pasākumu programma

Apsaimniekošanas plāna un pasākumu programmas, t.sk., plūdu pārvaldības plāna, projekta 
izstrāde

Publicēšana plašai sabiedrībai un iesniegšana upju baseinu apgabala konsultatīvajā padomē 22.12.2014.

Sabiedriskā apspriešana (vismaz pusgads), t.sk., rakstisko komentāru saņemšana* 22.12.2014. 22.06.2015.

Saņemto komentāru apkopošana, izvērtēšana un iestrāde

Apsaimniekošanas plāna un pasākumu programmas apstiprināšana ar VARAM rīkojumu 22.12.2015.

Apstiprinātā plāna publicēšana plašai sabiedrībai un visu ieinteresēto pušu informēšana 22.12.2015.

* Komentārus par šo laika grafiku, pārskatu par būtiskajiem ūdeņu apsaimniekošanas jautājumiem un apsaimniekošanas plāna projektu varēs iesniegt elektroniski, aizpildot tam paredzēto formu Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra mājas lapā (VIDE->ŪDENS->Ūdens apsaimniekošana->Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni), kā arī ar upju baseinu apgabalu konsultatīvo padomju starpniecību. Informācija par
papildus organizētajiem upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāna projektu sabiedriskās apspriešanas pasākumiem klātienē tiks izsludināta atsevišķi, pienākot attiecīgās sabiedriskās apspriešanas sākuma laikam. 
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