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Projekta nepieciešamība - kāpēc?

Līdz šim esošā 
attieksme pret ūdens 
resursu 

apsaimniekošanu ir 
novedusi pie tā, ka 
Lielupes baseina 

apgabala upēs un 
pietekās ūdens 
kvalitāte vairs netiek 
novērtēta kā laba 

Projekta nepieciešamība - kāpēc?

Latvija un Lietuva jau ir veikušas dažādus kopīgus 
pasākumus, lai uzlabotu ūdens kvalitātes situāciju Lielupē, 

īstenojot dažādus pārrobežu sadarbības projektus

Partneri no abām kaimiņvalstīm, ir apvienojuši savus 
spēkus un idejas GrandeRio projektā, kura mērķis ir 

uzlabot vides kvalitāti Lielupes baseina apgabalā, īstenojot 
dažādus kopīgus pasākumus 

Aktivitātes tiks īstenotas plašā teritorijā - Latvijas pusē tas ir 

Zemgales reģions – Bauska, Dobele, Rundāle, bet Lietuvas 
pusē – Biržu reģionālais parks un Pakruojas rajons

Par projektu

Projekta ilgums: 2011.gada 1.janvāris – 2012. gada 30. 

septembris

Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions

Sadarbības partneri:

pašvaldības - Bauskas novada dome, Dobeles novada 
pašvaldība, Rundāles novada dome, Pakruojas rajona 
pašvaldība

NVO - Baltijas Vides Forums Latvijas un Lietuvas biroji
Biržu Reģionālā parka administrācija

Par projektu - mērķi

Vispārējais mērķis: 

uzlabot Lielupes baseina vides kvalitāti, īstenojot kopīgus 
ūdens apsaimniekošanas pasākumus efektīvai ūdens resursu 
apsaimniekošanai pierobežas reģionā

Specifiskie mērķi:

veicināt ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Lielupes 
baseina apgabala pierobežas apdzīvotajās vietās; 

paaugstināt sabiedrības vides apziņu, piedāvājot 
informāciju, paaugstinot zināšanas un prasmes par ūdens 
resursu apsaimniekošanu; 
uzlabot ūdens un dabas resursu apsaimniekošanu, realizējot 

nelielus dabas infrastruktūras objektus.

Par projektu - aktivitātes

WP1: Projekta vadība (koordinēt projekta aktivitātes un iesaistītos 

partnerus; ziņojumu sagatavošana; projekta partneru sanāksmju 

organizēšana; projekta rezultātu izplatīšana un publicitāte (raksti, preses 
relīzes interneta vietnēs, noslēguma konference, projekta rezultātu 

brošūra); projekta izvērtēšana

WP2: Kopīgi pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu 

uzlabošanai:
esošo risinājumu un pieredzes izpēte lietus ūdens, dzeramā ūdens un 

notekūdeņu apsaimniekošanā lauku teritorijās;
starpvalstu seminārs par esošajiem praktiskajiem risinājumiem ūdens 

resursu apsaimniekošanā (2011. gada 16.jūnijā, Pakruojis pilsētā)

tehnisko un tehniski ekonomisko projektu izstrāde lietus ūdens, 
dzeramā ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanā
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Par WP2 - tehnisko un tehniski ekonomisko 
projektu izstrāde lietus ūdens, dzeramā 
ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanā

Iedzīvotāju 

skaits

Upes Riska objekts

1 Auru ciems, Gardene 1457 Grauzdupite, 

Bērzes pieteka

L111

2 Ceraukstes pagasta Mūsas 

ciems

647 Mūsa L176

3 Codes pagasta Dāviņi 530 Mēmele L159

7 Codes pagasta Gravas ciems 350 Mēmele L159

8 Codes pagasta Guntas ciems 140 Mēmele L159

4 Vecsaule, Vecsaule 393 Mēmele L159

5 Mežotnes pagasta Mežotnes 

ciems 

389 Lielupe L143

6 Mežotnes pagasta Jumpravas 

ciems

106 Lielupe L143

9 Brunavas pagasta Grenctāles 

ciems

234 Mēmele L159

11 Gailīši pagasta Mūsas ciems 58 Mūsa L176

Par projektu - aktivitātes

WP3: Paaugstināt reģionā vides apziņu par ūdens kvalitāti:

ūdens kvalitātes novērtēšana, laivojot un veicot ekspress testus;

Lielupes baseina apgabala kartes un ūdens kvalitātes kartes izstrāde;

vietējās sanāksmes ar iedzīvotājiem/ māju/ zemes īpašniekiem, 
iedrošinot īstenot ūdens kvalitāti uzlabojošus pasākumus;

interneta vietnes izveidošana, kurā ievietotu labākos praktiskos 

risinājumus piesārņojuma samazināšanai un dzeramā ūdens kvalitātes 
uzlabošanai http://lielupe.balticrivers.eu;

vides kampaņas peldvietās un atpūtas vietās pie upēm un ezeriem;

pārrobežu vasaras skola, lai paaugstinātu jauniešu, kas dzīvo Lielupes 
baseina apgabalā, vides apziņu (2011.gada augustā)

rekomendācijas upju baseinu apgabalu plānu pielikumiem.

Par projektu - aktivitātes

WP4: Dabas un ūdens resursu izmantošana:

upju tīrīšana (9 vietās: 2 Lietuvas pusē, 7 vietās Latvijas pusē – Bauskas 

pilsētā, Uzvara, Gailīšu pagastā,; Bērzkalni, Īslīces pagastā; Mežotne, 
Mežotnes pagastā, Vecsaules pagastā, pie Mežotnes pilskalna un 

Ziedoņiem, Rundāles pagastā) ;

dabas infrastruktūras uzstādīšana (zīmes, takas, galdi, atkritumu 
tvertnes, laipas u.c.)

Mēs sadarbosimies ar: vietējiem iedzīvotājiem, pašvaldībām, skolēniem, 
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem interesentiem 

Paldies par uzmanību!


