Projekts “Pasākumi kopīgai pārrobežu Gaujas/Koivas
upes baseina apgabala apsaimniekošanai”
(Projekta ieviešanas laiks: 2011. gada jūlijs - 2013. gada jūnijs, projekta numurs EU 38839)

Gaujas (igauniski – Koivas) upes sateces baseins
atrodas divās valstīs – Latvijā un Igaunijā. Tam
piederīgās upes un strauti daudzkārt šķērso abu
valstu robežu, arī pazemes ūdeņi, ko izmanto vienas
valsts iedzīvotāji, var būt papildinājušies vai tikt
piesārņoti robežas otrā pusē. Līdz ar to ir ļoti svarīgi

uzlabot virszemes un pazemes ūdeņu
resursu apsaimniekošanu, izstrādājot
kopīgu Gaujas upes pārrobežu baseina
apgabala apsaimniekošanas plānu.
Mēs, partneri no Latvijas un Igaunijas, esam apvienojuši savus spēkus un idejas kopīgā projektā,
lai uzlabotu Gaujas upes baseina apsaimniekošanu,
īstenojot dažādus kopīgus pasākumus.

- izvērtēt ūdens kvalitātes mērķus, izstrādājot vienotus mērķus visam upes baseina apgabalam;
- izvērtēt novērotās ietekmes uz ūdeņu stāvokli un
izmaiņu tendences;
- analizēt ūdens resursu un to lietošanas ekonomis-ko
nozīmību;
- izstrādāt priekšlikumus pasākumu programmai, lai
aizsargātu un uzlabotu ūdens kvalitāti;
- sagatavot kartes, brošūras un informācijas sten-dus,
kā arī mājas lapu, kas ietvertu dažādu infor-māciju
par kopīgu ūdens resursu apsaimnie-košanu;
- organizēt kopīgus pasākumus abu valstu pārstāvjiem, lai apspriestu ūdens resursu izmantošanu,
ietekmi uz ūdeņiem un projekta rezultātus.

Projekta rezultātos ieinteresētās puses:
Lai sasniegtu mērķus, mēs plānojam:
- izstrādāt kopīgas ģeogrāfiskas kartes visam upes
baseina apgabalam;
Ūdens ir ļoti nozīmīgs resurss, kas nodrošina mūsu
ikdienas dzīves kvalitāti – mēs to dzeram, izmantojam
mājsaimniecībā, peldamies, nodarbojamies ar
ūdenssportu, makšķerējam un atpūšamies pie
ūdeņiem. Tādējādi ūdens kvalitāte ir svarīga
ikvienam no mums.

- salīdzināt abās valstīs izmantotās ūdens kvalitātes
novērtēšanas metodes un ūdeņu iedalījumu tipos;
- iegūt jaunus datus par ūdens kvalitāti pierobežas
upēs, ezeros, kā arī piekrastes ūdeņos;
- izstrādāt priekšlikumus ūdens kvalitātes novērtējuma harmonizēšanai;

Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija un Igaunijas Vides ministrija, Latvijas Vides,
Ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Igaunijas Vides
informācijas centrs, Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas un Igaunijas reģionālas vides pārvaldes, kā arī Gaujas upes baseina apgabalā esošās
pašvaldības, plānošanas reģioni, makšķernieku asociācijas, sabiedriskās organizācijas un citi interesenti.
Plašāka informācija pieejama:

www.balticrivers.eu
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