
Ūdens struktūrdirektīvas ieviešanas grafiks

Pamatprasības Izpildes termiņš

Direktīvas 2000/60/EK stāšanās spēkā 23.12.2000.

Direktīvas prasību pārņemšana nacionālajā likumdošanā 2003.
Atsevišķu upju baseinu apgabalu noteikšana 22.12.2003.
Upju baseinu apgabalu kompetento institūciju noteikšana 22.12.2003.
Nepieciešamo normatīvo aktu izstrāde un pieņemšana 22.12.2003.
Upju baseinu apgabalu raksturošana, ieskaitot antropogēno 
darbību izraisīto slodžu analīzi 22.12.2004.

Upju baseinu apgabalu ekonomiskā analīze 22.12.2004.
Aizsargājamo teritoriju reģistra izveide 22.12.2004.
Ūdens stāvokļa monitoringa programmu izstrāde un to 
īstenošanas uzsākšana pilnā apmērā 22.12.2006.

Sabiedrības informēšana un konsultācijas:
Apsaimniekošanas plānu izstrādes laika grafiks un darbības 
programma 22.12.2006.

Būtiskie ūdenssaimniecības jautājumi 22.12.2007.
Apsaimniekošanas plānu projekts 22.12.2008.

Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni un pasākumu 
programmas 22.12.2009.

Ūdens izmantošanas izmaksu segšana 01.01.2010.
Pasākumu programmas īstenošanas uzsākšana 22.12.2012.
Virszemes un pazemes ūdeņu laba stāvokļa sasniegšana 22.12.2015.
Pirmā apsaimniekošanas cikla beigas 2021.
Otrā apsaimniekošanas cikla beigas, mērķu sasniegšanas gala 
termiņš 2027.

Apsaimniekošanas plāns

Apsaimniekošanas plānā ietver: 
1) upju baseinu apgabala raksturojumu; 
2) informāciju par nozīmīgākajām antropogēnajām slodzēm un cilvēka darbības ietekmi 

uz pazemes un virszemes ūdeņu stāvokli; 
3) informāciju par aizsargājamām teritorijām; 
4) informāciju par monitoringa tīklu un īstenoto monitoringa programmu rezultātiem; 
5) ekonomiskās analīzes kopsavilkumu; 
6) ūdensobjektiem un aizsargājamām teritorijām noteiktos kvalitātes mērķus; 
7) informāciju par plānotajiem pasākumiem, lai novērstu vai samazinātu 

piesārņojuma emisiju, kā arī sasniegtu vides kvalitātes mērķus;
8) informāciju par citām programmām, kas saistītas ar upju baseinu apgabala 

apsaimniekošanu; 
9) pārskatu par sabiedrības informēšanu un konsultācijām, kas veiktas, izstrādājot vai 

atjaunojot plānu.

Apsaimniekošanas plānu ņem vērā, izstrādājot attiecīgā reģiona, rajona vai vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumu vai tā grozījumus.
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Pasākumu programma

Pasākumu programmu izstrādā saskaņā ar attiecīgā upju baseinu apgabala apsaimniekošanas 
plānu. Katrā pasākumu programmā norāda obligātos pasākumus un, ja nepieciešams, arī 
papildu pasākumus, kas veicami konkrētajā apgabalā, lai sasniegtu izvirzītos vides kvalitātes 
mērķus. 
Obligātie pasākumi:

1. normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde 
 virszemes un pazemes ūdeņu resursu lietošana un aizsardzība, aizliegums tieši 

emitēt piesārņojošās vielas pazemes ūdeņos, ūdeņu stāvokļa kontrole;
 piesārņojuma samazināšana un kontrole;
 rūpniecisko avāriju riska novērtēšana un samazināšana;
 ietekmes uz vidi novērtējums;
 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu un biotopu aizsardzība;
 ķīmisko vielu un produktu lietošana un augu aizsardzības līdzekļu lietošana;
 aizsargjoslas;
 hidrotehniskā būvniecība;
 zvejniecība;
 (no Ūdens apsaimniekošanas likuma) ūdens resursu lietotājam jāsedz visas ūdens 

resursu izmantošanas izmaksas un jāievēro princips — piesārņotājs maksā;
 patērētājiem piegādātā dzeramā ūdens atbilstība nekaitīguma prasībām un 

dzeramā ūdens ieguvei izmantoto vai izmantošanai paredzēto ūdensobjektu 
aizsargātība;

2. kontrole
 virszemes un pazemes saldūdeņu ieguve un to racionālas izmantošanas 

sekmēšana;
 virszemes saldūdeņu līmeņa vai režīma maiņa;
 pazemes ūdeņu resursu mākslīgā papildināšana;
 emisijas no punktveida un difūzā piesārņojuma avotiem;
 darbības, kuras būtiski ietekmē ūdeņu stāvokli un ūdensobjektu 

hidromorfoloģiskās īpašības, lai varētu sasniegt vēlamo ekoloģisko kvalitāti vai 
potenciāli labu ekoloģisko kvalitāti;

3. piesārņojuma novēršana/samazināšana 
 piesārņojumu virszemes ūdeņos ar prioritārajām vielām;
 pakāpeniski samazināt virszemes ūdeņu piesārņojumu ar vielām, kas kavē 

noteikto vides kvalitātes mērķu sasniegšanu, un kontrolētu šo vielu emisiju, kā arī 
netīšas noplūdes no dažādām iekārtām;

 novērstu un samazinātu nejaušu ūdeņu piesārņošanas gadījumu (arī plūdu un 
avāriju) ietekmi un samazinātu avāriju un negadījumu radīto kaitējumu ūdens 
ekosistēmām;

 jūras ūdeņu piesārņojuma palielināšanos;
4. jebkādas citas vēl nepieminētas nelabvēlīgas ietekmes uz ūdeņu stāvokli 

kontrolēšana.

Papildus pasākumi:
jebkuri pasākumi, kas nav minēti pie obligātajiem pasākumiem un kuri nepieciešami 
virszemes un pazemes ūdensobjektiem noteikto vides kvalitātes mērķu sasniegšanai. 
Pārvalde programmas projektā ietver priekšlikumus par apgabalā veicamajiem papildu 
pasākumiem, kurus pēc apspriešanas interešu grupās saskaņo konsultatīvā padome.  
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