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10.PIELIKUMS 

 

Informācija par direktīvām vides monitoringa un kontroles jomā, kuru īstenošanai 

nepieciešams ESI fondu finansējums 

 

I. Vides monitoringa jomā (gan infrastruktūras uzlabošana, gan IKT attīstība): 

 

Monitoringa 

programma 

Direktīvu īsie 

nosaukumi 
Direktīvas 

Ūdeņu 

monitoringa 

programma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktīva 

2000/60/EK, 

direktīva 

2008/56/EK, 

direktīva 

2006/118/EK, 

direktīva 

2008/105/EK, 

direktīva 

2013/39/ES, 

direktīva 

2009/90/EK, 

direktīva 

98/83/EK, 

direktīva 

91/271/EEK, 

direktīva 

2007/60/EK, 

direktīva 

91/676/EEK   

1) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2000/60/EK 

(2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai 

ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva 

2000/60/EK) 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2008/56/EK 

(2008.gada 17.jūnija), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai 

jūras vides politikas jomā 

3) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK 

(2006.gada 12.decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret 

piesārņojumu un pasliktināšanos 

4) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2008/105/EK 

(2008.gada 16.decembris) par vides kvalitātes standartiem ūdens 

resursu politikas jomā 

5) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2013/39/ES 

 (2013.gada 12.augusts), ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK un 

Direktīvu 2008/105/EK attiecībā uz prioritārajām vielām ūdens 

resursu politikas jomā 

6) Komisijas direktīva 2009/90/EK (2009.gada 31.jūlijs), ar ko 

atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai 

2000/60/EK nosaka tehniskās specifikācijas ūdens stāvokļa 

ķīmiskajām analīzēm un monitoringam 

7) Padomes direktīva 98/83/EK (1998.gada 3.novembris) par 

dzeramā ūdens kvalitāti 

8) Padomes direktīva 91/271/EEK (1991.gada 21.maijs) par 

komunālo notekūdeņu attīrīšanu 

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra 

direktīva 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un 

pārvaldību 

10) Padomes 1991.gada 12.decembra direktīva 91/676/EEK 

attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada 

lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti 

11) Padomes direktīva 2013/59/Euratom (2013.gada 

5.decembris), ar ko nosaka drošības pamatstandartus 

aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un 

atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, 

Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un 

Direktīvu 2003/122/Euratom 
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Monitoringa 

programma 

Direktīvu īsie 

nosaukumi 
Direktīvas 

Gaisa un klimata 

pārmaiņu 

monitoringa 

programma 

Direktīva 

2008/50/EK, 

direktīva 

2004/107/EK, 

direktīva 

2000/60/EK, 

direktīva 

2008/105/EK, 

direktīva 

2013/39/ES 

1) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2008/50/EK 

(2008.gada 21.maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropā 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2004/107/EK 

(2004.gada 15.decembris) par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, 

niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā 

gaisā 

3) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2000/60/EK 

(2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai 

ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva 

2000/60/EK) 

4) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2008/105/EK 

(2008.gada 16.decembris) par vides kvalitātes standartiem ūdens 

resursu politikas jomā 

5) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2013/39/ES 

 (2013.gada 12.augusts), ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK un 

Direktīvu 2008/105/EK attiecībā uz prioritārajām vielām ūdens 

resursu politikas jomā 

Bioloģiskās 

daudzveidības 

monitoringa 

programma 

Direktīva 

2009/147/EK, 

direktīva 

92/43/EEK, 

direktīva 

2008/56/EK 

1) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/147/EK 

(2009.gada 30.novembris) par savvaļas putnu aizsardzību 

(kodificēta versija) 

2) Padomes direktīva 92/43/EEK (1992.gada 21.maijs) par 

dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 

3) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2008/56/EK 

(2008.gada 17.jūnija), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai 

jūras vides politikas jomā, izpildi monitoringa jomā 

Zemes 

monitoringa 

programma 

Direktīva 

2007/2/EK, 

direktīva 

2008/56/EK, 

direktīva 

2000/60/EK, 

direktīva 

91/676/EEK, 

direktīva 

2013/59/Euratom 

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 14.marta 

direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas 

infrastruktūru Eiropas Kopienā 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17.jūnija 

direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai 

jūras vides politikas jomā 

3) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2000/60/EK 

(2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai 

ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva 

2000/60/EK) 

4) Padomes 1991.gada 12.decembra direktīva 91/676/EEK 

attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada 

lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti 

5) Padomes direktīva 2013/59/Euratom (2013.gada 

5.decembris), ar ko nosaka drošības pamatstandartus 

aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un 

atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, 

Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un 

Direktīvu 2003/122/Euratom 

 

II. Direktīvas, kuras attiecas uz vides kontroles jomu (gan infrastruktūras uzlabošana, gan IKT 

attīstība): 
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1) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2007/60/EK (2007.gada 23.oktobris) par plūdu riska 

novērtējumu un pārvaldību uzdod dalībvalstīm noteikt plūdu apdraudētās teritorijas katrā upju 

baseinu apgabalā, šīm teritorijām sagatavot plūdu iespējamo postījumu kartes un plūdu riska kartes, 

kā arī plūdu riska pārvaldības plānus; 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2010/75/EK (2010.gada 24.novembris) par rūpnieciskajām 

emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole); 

3) Padomes direktīva 86/278/EEK (1986.gada 12.jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, 

lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas; 

4) Padomes direktīva 2013/59/Euratom (2013.gada 5.decembris), ar ko nosaka drošības pamatstandartus 

aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, 

Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 

2003/122/Euratom; 

5) Padomes direktīva 1999/31/EK (1999.gada 26.aprīlis) par atkritumu poligoniem;  

6) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008.gada 19. novembris) par atkritumiem 

un par dažu direktīvu atcelšanu; 

7) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK (1994.gada 20.decembris) par iepakojumu un 

izlietoto iepakojumu; 

8) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/96/EK (2003.gada 27.janvāris) par elektrisko un 

elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) apsaimniekošanu; 

9) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/19/EK (2012.gada 4.jūlijs) par elektrisko un 

elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu (EEIA); 

10) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2012/18/ES (2012.gada 4.jūlijs) par lielu ar bīstamām 

vielām saistītu avāriju risku pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ Padomes direktīvu 96/82/EK; 

11) Padomes direktīva 2011/92/ES (2011.gada 13.decembris), par dažu sabiedrisku un privātu projektu 

ietekmes uz vidi novērtējumu (kodificētā redakcija); 

13) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/147/EK (2009.gada 30.novembris) par savvaļas putnu 

aizsardzību (kodificēta versija); 

14) Padomes direktīva 92/43/EEK (1992.gada 21.maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 

aizsardzību . 

 


