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Pasākumi kopīgai pārrobežu Gaujas/Koivas upes 

baseina apgabala apsaimniekošanai
]

Dace Strigune
Baltijas Vides Forums

dace.strigune@bef.lv

11.10.2012

Par projektu (I)

Ilgums: 2011. gada jūlijs-2013. gada jūnijs

Vadošais partneris: Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Partneri: 

• Latvija: Latvijas Vides un reģionālās attīstības ministrija; Latvijas 
Universitāte - Bioloģijas institūts; Baltijas Vides Forums – Latvija 

• Igaunija: Tallinas Tehnoloģiju Universitāte; Igaunijas Dabaszinātņu 
Universitāte; Baltijas Vides Forums – Igaunija

Vispārējais mērķis: uzlabot virszemes un pazemes ūdens resursu 
apsaimniekošanu, atbalstot kopīga Gaujas/ Koivas upes pārrobežu 

baseina apgabala apsaimniekošanas plāna izstrādes iniciatīvu  

Par projektu (II)

Identificēt un raksturot pārrobežu ūdens objektus un noteikt kopīgus 

ūdens kvalitātes mērķus. Darba bloka mērķis ir iegūt vienotas pārrobežu 

ūdens objektu robežas, identificējot un aprakstot kopīgos virszemes un 

pazemes ūdens resursus.

Komponenti kopīgai pasākumi programmai. Darba bloka mērķis ir izstrādāt 

jaunus priekšlikumus kopīgam Gaujas/ Koivas upes apsaimniekošanas 

plānam, kas balstītos uz pārskatītu, atjaunotu un izvērtētu to informāciju, 

kas sniegta upju baseinu apsaimniekošanas plānos nacionālajā līmenī.

Sabiedrības iesaiste Gauja/Koiva baseina apsaimniekošanā

Darba bloka mērķis ir sniegt informāciju un iesaistīt sabiedrību ūdens resursu 

apsaimniekošanā. 

Projektā paveiktais – sabiedrības 

iesaistīšana

Sagatavots un izsūtīts projekta buklets LAT, EST un ENG

Izstrādāta projekta mājas lapa: gauja.balticrivers.eu

Sagatavots pirmais informatīvais materiāls kartes formātā: “Gaujas upes 
baseins abpus Igaunijas – Latvijas robežai”

Organizēts seminārs: “Ūdens resursu patēriņš un izmantošanas veidi 
vietējām vajadzībām”, 15.06.2012, Veru, Igaunija

Notikusi Vaidavas upes posma sakopšanas talka, 16.06.2012

Notikusi Braslas upes posma sakopšanas talka, 14.07.2012
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• Analizēt jaunos pētījuma datus no 2012. gada vasaras (bioloģiskie, ķīmiskie 
un hidromorfoloģiskie parametri), lai novērtētu ūdens kvalitātes stāvokli 

pārrobežu ūdens objektos                datu bāze

• Izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām, lai varētu harmonizēt 

ūdens objektu tipoloģiju un ūdens kvalitātes klasifikāciju starp abām valstīm
ziņojums par ūdens kvalitātes statusu

• Veikt nozīmīgāko ūdens resursu lietojumu ekonomisko analīzi, potenciālās 

tendences nākotnē un izmaksu segšanas mehānismus                 ziņojums par 

izmaksu efektīvākajiem pasākumiem, lai samazinātu slodzi               

Projekta turpmākās aktivitātes Projekta turpmākās aktivitātes 

• Izstrādāt priekšlikumus pasākumu programmai, lai uzlabotu ūdens 

resursu apsaimniekošanu                ziņojums

• Izstrādāt 3 publikācijas: par galvenajiem ūdens lietošanas veidiem, par 

galvenajām slodzēm un par ūdens kvalitāti

• Projekta noslēguma pasākums 2013. gada maijā, kur tiks prezentēti 
projekta rezultāti, atziņas un secinājumi

Paldies par uzmanību!


