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1 1.1. 
NAI efektivitātes 
uzlabošana 

Veikt nepieciešamos pasākumus notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes uzlabošanai, 
lai nodrošinātu notekūdeĦu attīrīšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (apdzīvotās 
vietas ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000). Lai samazinātu no komunālajiem punktveida piesārĦojuma 
avotiem nākošais piesārĦojums ir jāuzlabo dažu Daugavas baseina apgabalā darbojošos NAI 
efektivitāti  - tas ir modernizējot attīrīšanas iekārtas un attīrīšanas procesus, sakārtojot kanalizācijas 
infrastruktūru, tiktu samazināta slāpekĜa un fosfora slodze. 

Ūdensobjekts 
EFFICIENCY/ 
efektivitāte 

2 1.2. 
NAI rekonstrukcija 
labākai attīrīšanas 
pakāpei 

Veikt notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, lai nodrošinātu augstāku notekūdeĦu attīrīšanas 
pakāpi, nekā tāda tipa aglomerācijām ir noteikts normatīvajā aktā par piesārĦojošo vielu emisiju 
ūdenī. Pilsētu komunālie notekūdeĦi rada būtisku slodzi uz ūdensobjektu kvalitāti, un atbilstoši 
notekūdeĦu direktīvai, līdz 2015. gadam daudzās apdzīvotās vietās tiks nodrošināta atbilstoša 
notekūdeĦu attīrīšana. Tomēr, Ħemot vērā, ka dažviet piesārĦojošo vielu slodze ir pārmērīgi liela, 6 
apdzīvotajās vietās Daugavas baseina apgabalā (Balvi, Lielvārde, VarakĜāni, Lubāna, Zilupe, ViĜaka) 
tiek ieteikts bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas vietā ieviest uzlaboto jeb „trešējo” notekūdeĦu 
attīrīšanu. 

Ūdensobjekts 
CONSTRUCTION/ 
būvniecība 

3 1.3. 
PiesārĦotās vietas 
sanācija 

Samazināt piesārĦotās vietas ietekmi uz virszemes un pazemes ūdeĦiem - likvidēt piesārĦojuma 
nokĜūšanu vidē, veikt piesārĦotā areāla sanāciju un veikt izĦemtā materiāla utilizāciju. Tiks Novērsta 
virszemes un pazemes ūdeĦu piesārĦošana un piesārĦojuma izplatība. 

Ūdensobjekts 
REHABILITATION/ 
rehabilitācija 

4 1.4. 
PiesārĦotās vietas 
izpēte 

Veikt piesārĦoto vai potenciāli piesārĦoto vietu detalizētu izpēti un sagatavot dokumentāciju sanācijas 
darbu veikšanai. Tiks noskaidrots piesārĦojuma veids un apjoms, noteikti veicamie pasākumi, 
sagatavota dokumentācija sanācijas darbu veikšanai. 

Ūdensobjekts 
RESEARCH/ 
pētījums 

5 2.1. 

Priekšlikumi 
izkliedētā 
piesārĦojuma no 
notekūdeĦiem 
samazināšanai 

Sagatavot priekšlikumus piesārĦojuma samazināšanai, ko minētajos ūdensobjektos rada apdzīvotās 
vietas un objekti bez centralizētas kanalizācijas sistēmas (mazdārziĦi, tūrisma mītnes u.c.). 

Ūdensobjekts OTHER/ citi 

6 2.2. 
Bioloăisko NAI 
izbūve piena mājās 

Uzbūvēt bioloăiskās NAI piena mājām visās saimniecības, kur ir vairāk nekā 230 piena govju. Tiks 
Samazināta Nkop un Pkop slodze, ko rada šajās piena mājās izlietotie notekūdeĦi (no piena kannu / 
sistēmu skalošanas, mazgāšanas).Tas turklāt dotu pozitīvu ietekmi arī vidē nonākošā fosfora apjoma 
samazinājumā. 

Ūdensobjekts 
CONSTRUCTION/ 
būvniecība 

7 2.3. 
Videi drošu 
kūtsmēslu krātuvju 
ierīkošana 

Ierīkot videi drošas kūtsmēslu krātuves saimniecībās, kurās ir vairāk nekā 5 dzīvnieku vienību.Tas 
nozīmē gan kūtsmēslu krātuvju izbūvi, gan pareizu to uzglabāšanu uz lauka, lai samazinātu biogēno 
elementu tiešu nokĜūšanu tuvumā esošajās upēs vai ezeros. Pasākuma īstenošanas rezultātā tiktu 
samazināta Nkop un Pkop slodze. 

Ūdensobjekts 
CONSTRUCTION/ 
būvniecība 
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8 2.5. 
Kultūraugu 
mēslošanas 
plānošana 

Veikt kultūraugu mēslošanas plānošanu saimniecībās, kuru lauksaimniecības zeme robežojas ar 
ūdensteci vai ūdenstilpi un, kurās mēslošanas līdzekĜus lieto vairāk nekā 20 ha platībā, augĜu un 
dārzeĦu saimniecībās - vairāk nekā 3 ha platībā. Kultūraugu mēslošanas plānošana (t.sk. 
mēslošanas plānu izstrāde) ir efektīvs pasākums, turklāt dod arī ekonomisko ieguvumu. Pasākums 
nozīmē to, ka augsnē tiek noteikts augu barības vielu balanss un atbilstoši tam (vai barības vielu 
trūkst, vai paliek pāri), tiek lemts par mēslošanas nepieciešamību un atbilstošu augu audzēšanu. Šī 
pasākuma ieviešanā vislabāk varēs palīdzēt lauksaimnieku konsultāciju centri. Pareizas augsnes 
apsaimniekošanas plānošanas rezultātā gan slāpekĜa, gan fosfora noteces tiek samazinātas līdz pat 
50%. 

Ūdensobjekts PRACTICE/ prakse 

9 2.6. 
Biogēnu noteces 
mazināšana 
lauksaimniecībā 

Lai samazinātu biogēnu noteci no lauksaimniecības zemēm, saimniecībās, kuru zeme robežojas ar 
ūdensteci vai ūdenstilpi, ziemas periodā uzturēt zaĜās platības un rugāju laukus un ievērot buferjoslas 
(5 m vai 10 m). 10 m buferjoslu nosaka Daugavas un Daugavas pirmās pakāpes pietieku krastos, kā 
arī ap ūdenstilpēm, kuru spoguĜvirsmas platība lielāka 50 ha. 5 m buferjoslu nodrošina visu pārējo 
ūdensteču un ūdenstilpju krastos. Gar meliorācijas novadgrāvjiem lauku mēslošanai izmantot tikai 
zaĜmēslojumu. Vienkāršs un efektīvs pasākums ir rugāju lauka atstāšana ziemas periodā. Tas 
samazina nākošā gadā potenciāli iegūstamo maksimālo ražu, tomēr vienlaikus samazinās 
aramzemju erozija ziemā un ūdeĦos nonāk mazāks apjoms biogēno elementu (īpaši fosfors). ZaĜās 
platības nodrošina noteces apjoma mazināšanos no lauksaimniecībā izmantotām zemēm periodā 
bez veăetācijas. Viens no efektīvākajiem pasākumiem ir buferjoslu ievērošana aramzemēs gar 
ūdenstecēm, ūdenstilpēm un meliorācijas sistēmu novadgrāvjiem, atstājot 5 vai 10 m platas 
neapartas joslas ar daudzgadīgu zālāju. Tās jāappĜauj vismaz reizi laikā no 10. jūlija līdz 10. 
septembrim un jāapsaimnieko, ievērojot normatīvo aktu prasības par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem aizsargjoslās, kas pieguĜ ūdenstilpēm, ūdenstecēm un meliorācijas būvēm un 
ierīcēm. Tas ir praksē pietiekami aprobēts pasākums – viegli saprotams, tiek nodrošināta 
administrēšana un kontrole. Izmantojot zaĜmēslojumu, augsnes mēslošanai neizmanto minerālmēslus 
vai kūtsmēslus, bet pēcpĜaujas atliekas vai īpaši audzētus augus. ZaĜmēslojums uzkrāj augsnē 
trūdvielas un slāpekli, novērš vēja un ūdens eroziju, efektīvi izmanto nokrišĦus, uzlabo augsnes 
struktūru, bioloăisko aktivitāti un pH līmeni. Par zaĜmēslojumu var izmantot ziemas rudzus (sevišėi 
kopā ar vīėiem), to ziedēšanas laikā ar frēzi sasmalcinot zaĜo masu un iearot to augsnē. Pasākumu 
kombinācija nodrošina maksimāla efekta īstenošanu attiecībā uz Nkop un Pkop emisiju 
ūdensobjektā. 

Ūdensobjekts PRACTICE/ prakse 
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10 2.7. 
Biogēnu noteces 
mazināšana 
mežsaimniecībā 

Lai samazinātu biogēnu noteci no meža zemēm, kuras robežojas ar ūdensteci vai ūdenstilpi, ievērot 
labas mežsaimniecības prakses nosacījumus un: 
1.pas. cirsmā atstāt pēc iespējas lielāku procentu nenocirstu koku un mežistrādes procesā izmantot 
augsnes eroziju mazinošu aprīkojumu; 
2.pas. veicot meža kopšanas darbus, pēc iespējas vairāk atstāt kokus un krūmus 10 metrus platā 
buferjoslā ūdensteču un ūdenstilpju krastos, tādējādi samazinot stāvo krastu eroziju un aizturot 
barības vielu noteci. Mežsaimniecības sektorā lielākā nozīme ir pareizas un ūdens videi draudzīgas 
saimniekošanas ievērošana. Tā kā saimnieciskā darbība mežos tieši ietekmē biogēno elementu 
noteces apjomu, tad svarīgi būtu labas ciršanas prakses ievērošana, kā arī buferjoslu (10 m) 
ievērošana mežu platībās ūdensteču/ ūdenstilpju tuvumā. Buferjosla nozīmē to, ka kailciršu un 
drenēto teritoriju ūdensteču un ūdenstilpju tuvumā būtu nepieciešams atstāt 10 m platu joslu ar 
kokiem un krūmiem (piemēram, kārkliem), tādējādi aizturot barības vielu, sedimentu noteci, kā arī 
samazinot eroziju un ūdens iztvaikošanu. Protams, jāĦem vērā, ka ne visur šis pasākums ir 
piemērojams, jo atkarībā no ūdensteču / ūdenstilpju ekoloăiskajām prasībām šāds pasākums nav 
atbalstāms (piemēram, nepieciešama saules gaisma). Savukārt, labas ciršanas prakses ievērošana 
nozīmē to, ka cirsmā tiek atstāts pēc iespējas lielāks procents nenocirstu koku, kā arī mežizstrādes 
procesa laikā tiek izmantots speciāls augsnes eroziju mazinošs aprīkojums. 

Ūdensobjekts PRACTICE/ prakse 

11 3.1. 

Videi draudzīga 
meliorācijas un 
polderu sistēmu 
apsaimniekošana 

Izmantot izstrādātos videi draudzīgas hidrotehniskās būvniecības nosacījumus, būvējot, renovējot vai 
rekonstruējot:1. lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmas, 2. meža zemju meliorācijas 
sistēmas,3. polderus. Tā kā lauksaimniecības un mežsaimniecības sektoru darbībai ir nepieciešama 
atbilstoša augsnes kvalitāte, meliorācija ir neatsverams faktors šo nozaru eksistēšanai. Meliorācija 
nodrošina labākus augšanas mitruma apstākĜus, tomēr meliorācijas sistēmas prasa regulārus 
uzturēšanas darbus – ūdensnoteku tīrīšanu, padziĜināšanu. Tas, savukārt, ietekmē gan veăetāciju 
ūdensteces krastos, gan ūdensnotekās mītošo dzīvo organismu dzīves apstākĜus. Sekas ir 
bioloăiskās daudzveidības mazināšanās un dabiska ekoloăiskā stāvokĜa traucēšana. Tehnisko 
noteikumu vai standartu izmantošana nodrošinātu tā saucamo "mīkstinošo pasākumu" realizēšanu 
ūdeĦu piesārĦojuma samazināšanai (piemēram, mitrāja vai sedimentācijas dīėa / grāvja izveide pie 
meliorācijas sistēmas izplūdes). Tas tiktu īstenoti praksē tajos meliorācijas sistēmu izbūves / 
atjaunošanas / pārbūves gadījumos, ja tiek izmantots sabiedriskais finansējums, kā arī teritorijās, 
kurās pastāv risks nesasniegt labu ūdens kvalitāti. 

Ūdensobjekts PRACTICE/ prakse 
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12 3.2. HES ietekmes izpēte 

Izsniedzot ūdens resursu lietošanas atĜaujas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz 
atzinumu par iespējamiem inženiertehniskajiem risinājumiem zivsaimnieciskā ekspertīzē noteikto 
zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai, izvērtēt katras HES radīto ietekmi uz 
ūdensobjektiem un piemērotākos pasākumus un tehnoloăiskos risinājumus to negatīvās ietekmes uz 
vidi novēršanai, nosakot atĜaujā nosacījumus darbībai kaskādes režīmā, pasākumus zivju migrācijas 
uzlabošanai un zivju resursu aizsardzībai. Šāds pasākums nepieciešams, lai izvērtētu, kādus 
pasākumus nepieciešams realizēt mazo HES radītās negatīvās ietekmes mazināšanai, jo šobrīd 
morfoloăisko izmaiĦu ietekmes novērtējums uz ekoloăisko stāvokli nav pietiekams. Tas turklāt 
novērsīs situāciju, kad nepamatoti lieli finansiālie līdzekĜi tiek iztērēti nepietiekami efektīvu pasākumu 
ieviešanā. 

Baseina 
apgabals 

RESEARCH/ 
pētījums 

13 3.3. 
HES atĜauju 
pārskatīšana 

Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pārskatīt un precizēt ūdens resursu lietošanas atĜaujas, nosakot 
stingrākas prasības HES ekspluatācijai. AtĜauju pārskatīšanas rezultātā mazo HES darbībai varētu 
tikt piemērotas stingrākas prasības, piemēram, ūdens līmeĦa svārstību samazināšana, ekoloăiskā 
caurplūduma nodrošināšana mazūdens periodā, zivju aizsargierīču pielietošana, tādējādi nodrošinot 
bioloăiskās daudzveidības saglabāšanos, upes hidroloăiskā režīma nepārtrauktību, un kopumā 
ūdeĦu ekoloăiskā stāvokĜa uzlabošanos. 

Ūdensobjekts LEGAL/ tiesisks 

14 3.4. 
HES kaskādes 
analīze 

Veikt hidrotehnisko būvju drošuma programmu un ūdens resursu lietošanas atĜauju analīzi, izvērtējot 
prasības kaskādē esošo HES darbībai iespējama pārrāvuma gadījumā, un sagatavot priekšlikumus 
nepieciešamajiem grozījumiem minētajos dokumentos, lai nodrošinātu optimāli saskaĦotu HES 
darbību.  Iedzīvotāju drošību var apdraudēt HES kaskāžu aizsprostu varbūtējie pārrāvumi, kas var 
rasties sevišėi lielu pavasaru palu laikā vai kādu ăeotehnisku iemeslu rezultātā, tāpēc ir  jāveic 
aprēėinus un nepieciešamo izpēti HES kaskādes aizsprostu pārraušanas gadījumā apdraudētajās 
teritorijās lejpus HES ūdenskrātuvēm, kā arī sagatavot visas HES kaskādes optimāli saskaĦotas 
ekspluatācijas noteikumus. SaskaĦojot HES kaskādes ekspluatācijas noteikumus var panākt 
vienmērīgu un patstāvīgu caurplūdumu un ūdens līmeni upēs, kas pozitīvi ietekmēs apkārtējos vidi un 
upes stāvokli. Noskaidrota kaskādes bīstamības pakāpe, izstrādāts plāns šo draudu novēršanai vai 
samazināšanai. 

Ūdensobjekts 
RESEARCH/ 
pētījums 
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15 3.5. 
Polderu stāvokĜa 
izpēte 

Veikt polderu esošā stāvokĜa izpēti un sagatavot priekšlikumus rekonstrukcijas pamatojumam un 
veicamo pasākumu plānam: 
1. Spilves lidlauka, Spilves,  
Mazās Juglas, Ikšėiles-I polderim; 
2. Kreiču polderim; 
3. Lubāna ezera aizsargbūvēm, Zvidzienes, DziĜaunes un Krēslītes polderiem. Tiks veikt polderu 
atbilstības izmantošanas veidam novērtējums, tehniskā stāvokĜa novērtējums, kā arī izstrādāts 
veicamo pasākumu plāns. Tādējādi, vienlaikus ar polderu sistēmas izpēti, tiks nodrošināta atbilstošu 
pasākumu (t.sk. videi draudzīgu) atlase, kas nodrošinātu efektīvu pretplūdu pasākumu īstenošanu 
videi draudzīgā veidā. 

Ūdensobjekts 
RESEARCH/ 
pētījums 

16 3.6. 
Tehniskie risinājumi 
slāpekĜa 
samazināšanai 

Izvērtēt dažādus tehniskos risinājumus slāpekĜa savienojumu apjoma/noteces samazināšanai poldera 
un purvu teritorijās minētajos ūdensobjektos. Pasākuma īstenošanas rezultātā izvērtēti tehniskie 
risinājumi poldera un mitrzemju teritorijās slāpekĜa savienojumu mazināšanai, izstrādāti piemērotākie 
pasākumi. 

Ūdensobjekts 
RESEARCH/ 
pētījums 

17 3.7. 
Morfoloăisko 
pārveidojumu 
ietekmes izpēte 

Izpētīt ezera ietekās un iztekā esošo morfoloăisko pārveidojumu ietekmi uz ūdens kvalitāti, izstrādāt 
veicamo pasākumu plānu. Pasākuma īstenošanas rezultātā veikts ietekmes novērtējums un 
izstrādāts veicamo pasākumu plāns. 

Ūdensobjekts 
RESEARCH/ 
pētījums 

18 3.8. 
Regulēto upju 
posmu izpēte 

Izpētīt regulētās upes/ upju posmus minētajos ūdensobjektos, izvērtējot dabiskās gultnes 
atjaunošanas (meanderēšanas) un straujteču veidošanas lietderību, izstrādāt veicamo darbu plānu 
upju posmiem, kur šādi pasākumi atzīti par lietderīgiem. Pasākuma īstenošanas rezultāta tiks iegūta 
papildus informācija un sastādīts veicamo darbu plāns. Šāda pasākuma īstenošana uzlabotu ūdeĦu 
ekoloăiskā stāvokĜa uzlabošanos, kā arī nodrošinātu labāku ūdens kvalitāti ilgtermiĦā. 

Ūdensobjekts 
RESEARCH/ 
pētījums 

19 3.9. 
Upes atjaunošanas 
izvērtējums 

Veikt upes vai tās posmu dabiskā tecējuma atjaunošanas iespēju izvērtējumu. Tiks sagatavoti 
priekšnoteikumi dabiskās upes gultnes atjaunošanai aizsargājamā teritorijā, uzlabojot ūdeĦu 
ekoloăisko kvalitāti (atbilstoši aizsargājamās teritorijas izveidošanas mērėim). 

Ūdensobjekts 
RESEARCH/ 
pētījums 

20 3.13. 
Daugavas gultnes 
tīrīšana 

Uzturēt Daugavas upes caurvades spēju, veicot regulāru Daugavas gultnes pārtīrīšanu no sanešiem, 
izvērtēt optimālās vietas iegūtās grunts izvietošanai. Tādējādi tiek samazināti plūdu draudi, vienlaikus 
arī nodrošinot ostas darbību. Tiek samazināti jūras uzplūdu draudi un nodrošināta maksimāla plūdu 
caurvadīšana. 

Ūdensobjekts OTHER/ citi 
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21 3.14. 
Izpēte un rīcība 
plūdu draudu 
mazināšanai 

Izpētīt Līvānu pilsētas teritoriju gar Dubnas upi, sagatavot priekšlikumus par pretplūdu aizsardzības 
pasākumiem un īstenot nepieciešamos pasākumus ūdens līmeĦa samazināšanai pavasara palu 
laikā. Tiek izstrādāts pretplūdu aizsardzības plāns apdraudētajām teritorijām. Vienlaikus, īstenojot 
pretplūdu aizsardzību, tiek samazināts plūdu laikā upes ūdeĦos ienestā piesārĦojuma apjoms 
(biogēnie savienojumi, citas piesārĦojošas vielas). 

Ūdensobjekts 
RESEARCH/ 
pētījums 

22 3.15. 
Videi draudzīga osta 
pilsētā 

Realizēt pasākumus „Videi draudzīgā osta pilsētā” atbilstoši Rīgas brīvostas attīstības programmai 
2008.-2018.gadam. Pasākuma īstenošanas rezultātā tiek samazināts piesārĦojums un morfoloăisko 
pārveidojumu ietekme. 

Ūdensobjekts 
NEGOTIATED/ 
pārrunas 

23 3.16. Pārgāznes izbūve 
Izstrādāt tehnisko projektu pārgāznei ar platu slieksni Aiviekstes iztekā no Lubāna ezera, uzbūvēt šo 
pārgāzni. Pasākuma īstenošanas rezultātā tiks uzlabots hidroloăiskais režīms dabas lieguma 
„Lubāna mitrājs” ziemeĜu daĜā, t.sk. dabiskais plūdu režīms. 

Ūdensobjekts 
CONSTRUCTION/ 
būvniecība 

24 4.1. 

Izpēte un 
priekšlikumi ezeru 
kvalitātes 
uzlabošanai 

Problēmu cēloĦu noskaidrošana un veicamo pasākumu plānošana: 1) izpētīt un noteikt slodžu avotus 
un faktorus, kas šajos ezeros neĜauj sasniegt vides kvalitātes mērėus; 2) sagatavot priekšlikumus par 
katra ezera kvalitātes uzlabošanai nepieciešamajiem pasākumiem. 

Ūdensobjekts 
RESEARCH/ 
pētījums 

25 4.2. 
Ezeru 
apsaimniekošana 

Ezeru apsaimniekošanas noteikumi: 1) izstrādāt ezeru apsaimniekošanas noteikumus; 2) kontrolēt 
apsaimniekošanas noteikumu ievērošanu. Pasākuma īstenošana riska ezeru ūdensobjektiem 
nodrošinās priekšnoteikumu sagatavošanu riska mazināšanai/ novēršanai nesasniegt labu ūdens 
kvalitāti līdz 2015. gadam. Tiks rūpīgi izpētīti cēloĦi un izstrādāti priekšlikumi veicamajiem 
piemērotākajiem pasākumiem labas ūdens kvalitātes sasniegšanai. 

Ūdensobjekts 
ADMIN/ 
administrācija 

26 4.3. 
Ezeru aizsardzība 
no piesārĦojuma 

Ezeru aizsardzības pasākumi: 1) nepieĜaut neattīrītu sadzīves, ražošanas vai komunālo notekūdeĦu, 
kā arī meliorācijas ūdeĦu tiešo ieplūdi ezerā; 2) meliorācijas grāvjos, kur tas atzīts par nepieciešamu 
pēc izpētes, ezeru tuvumā izveidot sedimentācijas dīėus vai mitraines; 3) ezeru krastos esošajās 
lauksaimniecības zemēs, kur tas pēc izpētes atzīts par nepieciešamu, atstāt 10m platu buferjoslu, 
ievērot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus. Tādējādi tiks samazināts vai novērsts risks 
nesasniegt labu ūdens kvalitāti līdz 2015. gadam, novēršot piesārĦojuma avotus. 

Ūdensobjekts EMISSION/ emisijas 

27 N.1.1. 

Tehniskie 
nosacījumi 
hidrotehniskajā 
būvniecībā 

Izstrādāt videi draudzīgas hidrotehniskās būvniecības nosacījumus: 1) meža meliorācijas sistēmu 
izbūvei, renovācijai un rekonstrukcijai; 2)lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmu izbūvei, 
renovācijai un rekonstrukcijai; 3) polderu atjaunošanai, rekonstrukcijai vai polderu sistēmu 
uzturēšanai. Rezultātā tiek izstrādāti nosacījumi, kā mazināt minēto objektu ietekmi uz ūdeĦiem. 

Nacionālais LEGAL/ tiesisks 
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28 N.1.2. 
Priekšlikumi upju 
posmu atjaunošanai 

Sagatavot priekšlikumus regulēto upju vai upju posmu renaturalizācijai un nārsta vietu atjaunošanai 
(izveidošanai) šajās upēs. Pasākuma īstenošana nodrošinās priekšnosacījumus labas ūdens 
ekoloăiskās kvalitātes sasniegšanai. 

Nacionālais 
RESEARCH/ 
pētījums 

29 N.2.1. 
Dabas resursu 
nodokĜa analīze 

Veikt izvērtējumu un analīzi par dabas resursu nodokĜa (DRN) efektivitāti ūdens apsaimniekošanā: 1) 
izvērtēt DRN piemērošanas iespējas ūdens lietošanas veidiem, kurus atbilstoši Ūdens 
apsaimniekošanas likumam pašlaik lieto bez maksas; 2) izvērtēt DRN likmes ūdens izmantošanas 
jomā un sagatavot priekšlikumus par to optimizāciju. Pasākuma īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti 
priekšlikumi dabas resursu nodokĜa piemērošanas optimizācijai, tādējādi nodrošinot vēl labāku un 
efektīvāku darbību principam "piesārĦotājs maksā". 

Nacionālais 
RESEARCH/ 
pētījums 

30 N.2.2. 
Akvakultūras 
darbības izvērtējums 
un rīcība 

Veikt izvērtējumu par akvakultūras (dīėu saimniecības) darbības ietekmi uz ūdens vidi: 1) izvērtēt 
akvakultūras (dīėu saimniecības) ietekmi uz virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti un kvantitāti; 2) 
sākt īstenot pētījumā par akvakultūras ietekmi paredzētās rīcības. Pasākuma īstenošanas rezultātā 
tiks noskaidrota darbības ietekme, izstrādātas rekomendācijas slodzes mazināšanai, kā arī uzsāktas 
rīcības slodžu samazināšanai. 

Nacionālais 
RESEARCH/ 
pētījums 

31 N.2.3. 
Prioritāro un bīstamo 
vielu izvērtējums 

Prioritāro un bīstamo vielu izvērtējums: 1) prioritāro un bīstamo vielu apsekojums virszemes 
ūdensobjektos (ūdenī un biotā) un pazemes ūdensobjektos; 2) sagatavot priekšlikumus par 
veicamajiem pasākumiem, pamatojoties uz apsekojuma rezultātiem. Pasākuma īstenošanas 
rezultātā tiks iegūta informācija par prioritāro un bīstamo vielu izplatību un piesārĦojuma līmeni ūdenī 
un biotā, precizēti riska ūdensobjekti un precizēta valsts vides monitoringa programma. 

Nacionālais 
RESEARCH/ 
pētījums 

32 N.3.1. 
Informācijas 
sistēmas izveide 

Izveidot upju baseinu apsaimniekošanas informācijas sistēmu. Tā rezultātā tiks izveidota informācijas 
sistēma, nodrošinot vienkāršāku un ātrāku datu apstrādi un analīzi, kā arī darbosies sasaite starp 
dažādu institūciju informācijas sistēmām. 

Nacionālais OTHER/ citi 

33 N.3.3. 
Sabiedrības 
informēšana 

Regulāri informēt sabiedrību par upju baseinu apsaimniekošanu: 1) izstrādāt dažādām mērėgrupām 
atbilstošas, interaktīvas sadaĜas VIDM un LVĂMC mājas lapās; 2) nodrošināt sabiedrībai iespēju 
sniegt atgriezenisko saiti; 3) sagatavot informatīvus materiālus par ūdeĦu apsaimniekošanu, ūdens 
resursu taupīšanu, iespējām sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieĦemšanā; 4) masu medijos regulāri 
popularizēt ūdens apsaimniekošanas jautājumus; 5) organizēt seminārus par ūdens resursu 
apsaimniekošanu un aizsardzību. Pasākuma īstenošanas rezultātā tiek nodrošināta lielāka 
sabiedrības informētības līmeĦa nodrošināsāna par upju baseinu apsaimniekošanas jautājumiem, 
nodrošinot plašākas sabiedrības daĜas iesaistīšanos upju baseinu apsaimniekošanas plānošanā un 
apsaimniekošanā. 

Nacionālais 
EDUCATIONAL/ 
izglītība 
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34 N.3.4. 
Sabiedrības 
līdzdalība 

Sadarboties ar mērėgrupām sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai: 1) ar NVO - izglītojoši pasākumi 
un informācijas sniegšana sabiedrībai sadarbībā ar Zilo karogu, Ekoskolu, Jauno Vides reportieru 
programmu un Baltijas jūras reăiona vides NVO sadarbības tīklu Coalition Clean Baltic, WWF, 
Latvijas Dabas fondu, Latvijas Vides aizsardzības klubu, Latvijas Vides Izglīitības fondu, Tūrisma 
asociāciju, Daugavas fondu u.c; 2) ar ūdens apgādes un notekūdeĦu apsaimniekošanas 
uzĦēmumiem; 3) ar masu medijiem; 4) ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekotājiem; 5) ar 
izglītības iestādēm; 6) ar sabiedriskā monitoringa un sabiedrisko vides inspektoru darbības veicējiem; 
7) ar pašvaldībām; 8) ar zinātniskajām institūcijām (t.sk. augstskolām).  Pasākuma īstenošanas 
rezultātā tiek nodrošināta lielākas sabiedrības daĜas iesaistīšanās upju baseinu apsaimniekošanas 
plānošanā un apsaimniekošanā, kā arī dažādu projektu īstenošanā labākas ūdens kvalitātes 
sasniegšanai. 

Nacionālais 
EDUCATIONAL/ 
izglītība 

35 N.4.1. 
Ūdensobjektu 
robežu precizēšana 

Precizēt virszemes ūdensobjektu robežas: 1) ezeru sateces baseinu robežas; 2) noteikt atšėirīgu 
slodžu ietekmētās ūdensobjektu daĜas kā atsevišėus ūdensobjektus vai apvienot blakus esošus 
identiskus ūdensobjektus vienā (kur tas ir pieĜaujams). Pasākuma īstenošanas rezultātā nodrošināta 
korekta ūdensobjektu robežu pārskatīšana, Ħemot vērā slodzes un to radītās ietekmes uz 
ūdensobjektiem. 

Nacionālais 
RESEARCH/ 
pētījums 

36 N.4.2. 
Tipoloăijas 
precizēšana 

Izvērtēt un, ja nepieciešams, precizēt normatīvajos aktos noteikto virszemes ūdeĦu tipoloăiju un, 
pamatojoties uz veikto izvērtējumu, precizēt vismaz Daugavas apgabalā ūdensobjektiem D439 
Isliena, E 111 FeimaĦu ezers un E256 Plusons noteikto tipu. Pasākuma rezultātā precizēta tipoloăija 
un ūdensobjektu atbilstība konkrētam tipam, un tālāks ūdensobjektu vērtējums atbilstoši precizētā 
tipa kvalitātes klašu robežvērtībām. 

Nacionālais 
RESEARCH/ 
pētījums 

37 N.4.3. 
Kapacitātes 
paaugstināšana 

Uzturēt LVĂMC kapacitāti, veicināt pieredzes apmaiĦu ar citām ES valstīm par plāna īstenošanas 
efektivitātes nodrošināšanu un ar Baltic 21 Lighthouse par projektu pieredzi ilgtspējīgā Baltijas jūras 
reăiona veicināšanā. Pasākuma īstenošanas rezultātā tiek nodrošināta speciālistu apmācība, 
nodrošināta pieredzes apmaiĦa. 

Nacionālais 
ADMIN/ 
administrācija 

38 N.4.5. 
Konsultatīvās 
padomes darbība 

Turpināt pilnveidot upju baseinu konsultatīvās padomes sastāvu un darbību, lai palielinātu to 
ieguldījumu plānu īstenošanā. Pasākuma īstenošanas rezultātā tiek izveidots jauns konsultatīvās 
padomes personālsastāvs, kas turpina īstenot konsultatīvas padomes funkcijas. 

Nacionālais OTHER/ citi 
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39 N.4.6. 
Pasākumu 
programmas 
ieviešana 

Pasākumu programmas ieviešanas nodrošināšana: 1) veicināt aktīvāko un ietekmīgāko mērėgrupu 
iesaistīšanu plānu īstenošanā; 2) izvērtēt spēkā esošo normatīvo aktu ūdens apsaimniekošanai un 
aizsardzībai prasību efektivitāti un, nepieciešamības gadījumā, sagatavot priekšlikumus to 
pilnveidošanai; 3) pasākumu būtības un nepieciešamības skaidrošana pasākumu realizētajiem, 
sadarbība finansējuma piesaistē. Pasākuma īstenošanas rezultātā tiek izstrādāti priekšlikumi 
grozījumiem normatīvajos aktos, tiek īstenoti informatīvi pasākumi kvalitatīvas pasākumu programmā 
iekĜauto pasākumu ieviešanas nodrošināšanai. 

Nacionālais OTHER/ citi 

40 N.4.7. Sadarbība ar ostām 

Veidot regulāru sadarbības mehānismu ar ostu pārvaldēm. 
Izvērtēt iespējas uzlabot ekoloăiskos apstākĜus ostas teritorijā un ietvert ostas attīstības dokumentos 
plānā izvirzītajiem mērėiem atbilstošus pasākumus hidromorfoloăiskās slodzes mazināšanai. 
Pasākuma īstenošanas rezultātā tiek nodrošināta ostu ekonomiskajai darbībai pieĦemama un ūdeĦu 
ekoloăiskās kvalitātes nodrošināšanai nepieciešamās rīcības. 

Nacionālais OTHER/ citi 

 


