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Lietuvas Lielupes UBALietuvas Lielupes UBA
PasPasāākumu programmakumu programma

Lielupes UBALielupes UBA
KKonsultatonsultatīīvvāās padomes ss padomes sēēdede

16.05.2012.16.05.2012.

KristKristīīnana FedoroviFedoroviččaa
Latvijas Vides, Latvijas Vides, ģģeoloeoloģģijas un meteoroloijas un meteoroloģģijas centrsijas centrs
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ŪŪdensobjektu robežas densobjektu robežas --

Ūdensobjekta stāvoklisŪdensobjekta stāvoklis
-- labslabs
-- sliktsslikts

StStāāvoklis urbumvoklis urbumāā/ m/ monitoringa punktonitoringa punktāā
-- labslabs
-- sliktsslikts

Kopējais visu pazemes Kopējais visu pazemes 
ūdensobjektu stāvoklis ir labs ūdensobjektu stāvoklis ir labs 
(atbilst ŪSD prasībām), tomēr (atbilst ŪSD prasībām), tomēr 

atsevišķās vietās sulfātu un atsevišķās vietās sulfātu un 
hlorīdu koncentrācijas hlorīdu koncentrācijas 

ppāārsniedz Dzeramrsniedz Dzeramā ā ūdens ūdens 
direktīvas normasdirektīvas normas

Pazemes Pazemes ūdensobjektiūdensobjekti
ĶīĶīmiskais stmiskais stāāvoklisvoklisKvantitatīvais stāvoklisKvantitatīvais stāvoklis
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ZilZilā ā –– ļoti labsļoti labs
Zaļā Zaļā –– labslabs
DzeltenDzeltenā ā –– vidējsvidējs
Oranžā Oranžā –– sliktsslikts
SarkanSarkanā ā –– ļoti sliktsļoti slikts

Virszemes ūdenobjektu ekoloģiskais stāvoklisVirszemes ūdenobjektu ekoloģiskais stāvoklis

atbilst ŪSD mērķimatbilst ŪSD mērķim

Riska ūdensobjektiRiska ūdensobjekti
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Risku cēloņi virszemes objektosRisku cēloņi virszemes objektos

22HES (koHES (koppā ā apgablapgablā ā 4 darbojošās HES)4 darbojošās HES)

44Notece no apbūvētām teritorijāmNotece no apbūvētām teritorijām

8484Lauksaimniecība (N)Lauksaimniecība (N)

66Citi iemesliCiti iemesli

43 + 43 + 33 st33 stipri pipri pāārveidoti objektirveidoti objektiUpju taisnošanaUpju taisnošana

7878HidromorfoloHidromorfoloģģiksiksā ā ietekmeietekme

22Pie NAI “nepieslēgtie” iedzīvotājiPie NAI “nepieslēgtie” iedzīvotāji

1010KomunKomunāāllāās NAI (s NAI (mmāājsaimniecības & jsaimniecības & 
uzņēmumi)uzņēmumi)

1313LauksaimniecībaLauksaimniecība
1717JauktJauktā ā slodze (N, P, BSP)slodze (N, P, BSP)

101101Biogēnās vielasBiogēnās vielas

Riska ūdensobjektu skaitsRiska ūdensobjektu skaitsRiska cēlonisRiska cēlonis

*Lielupes UBA: 124 upju (113 riska) & 17 ezeru (10 riska) objekt*Lielupes UBA: 124 upju (113 riska) & 17 ezeru (10 riska) objektii
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Pamata pasPamata pasāākumikumi
Pamata pasPamata pasāākumi nosaka to prasību minimumu, kādas ir kumi nosaka to prasību minimumu, kādas ir 
nepieciešamas, lai sasniegtu esošajā likumdošanā uz nepieciešamas, lai sasniegtu esošajā likumdošanā uz 
ūdensobjektu kvalitāti attiecināmos konkrētos mērķus:ūdensobjektu kvalitāti attiecināmos konkrētos mērķus:
•• ŪŪdens izmantošanas izmaksu segšanas un “piesārņotājs maksā” dens izmantošanas izmaksu segšanas un “piesārņotājs maksā” 

principa īstenošanaprincipa īstenošana
•• DzeramDzeramā ā ūdens ieguvei izmantojamo ūdeņu aizsardzība un ūdens ieguvei izmantojamo ūdeņu aizsardzība un 

atbilstošas ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstošas ūdens kvalitātes nodrošināšana 
•• Ūdens ieguves un ūdens līmeņu uzstādīšanas kontroleŪdens ieguves un ūdens līmeņu uzstādīšanas kontrole
•• Punktveida un izkliedētā piesārņojuma emisiju avotu kontrolePunktveida un izkliedētā piesārņojuma emisiju avotu kontrole
•• Aizliegums piesAizliegums piesāārņojošo vielu tiešai novadīšanai pazemes ūdeņosrņojošo vielu tiešai novadīšanai pazemes ūdeņos
•• Plūdu kontrolePlūdu kontrole
•• Ūdens piesārņojuma ar prioritārajām vielām novēršanaŪdens piesārņojuma ar prioritārajām vielām novēršana
•• Nejaušu negadījumu dēļ radītā piesārņojuma novēršana un Nejaušu negadījumu dēļ radītā piesārņojuma novēršana un 

samazinsamazināāšanašana
•• Citu būtisku nelabvēlīgo ietekmju uz ūdeņu stāvokli kontroleCitu būtisku nelabvēlīgo ietekmju uz ūdeņu stāvokli kontrole
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•• Peldūdeņu direktīva 76/160/EEKPeldūdeņu direktīva 76/160/EEK
•• Putnu direktīva 79/409/EEKPutnu direktīva 79/409/EEK
•• Dzerama ūdens direktīva 80/778/EEK, 98/83/EKDzerama ūdens direktīva 80/778/EEK, 98/83/EK
•• Direktīva par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku Direktīva par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku 

ppāārvaldīburvaldību ((SevesoSeveso direktīva) 96/82/EKdirektīva) 96/82/EK
•• Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva 85/337/EEKIetekmes uz vidi novērtējuma direktīva 85/337/EEK
•• Notekūdeņu dūņu direktīva 86/278/EEKNotekūdeņu dūņu direktīva 86/278/EEK
•• KomunKomunāālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva lo notekūdeņu attīrīšanas direktīva 

91/271/EEK91/271/EEK
•• Augu aizsardzības līdzekļu direktīva 91/414/EEKAugu aizsardzības līdzekļu direktīva 91/414/EEK
•• NitrNitrāātu direktīva 91/676/EEKtu direktīva 91/676/EEK
•• Biotopu direktīva 92/43/EEKBiotopu direktīva 92/43/EEK
•• Direktīva par integrēto pieeju piesārņojuma novēršanai un Direktīva par integrēto pieeju piesārņojuma novēršanai un 

kontrolei 96/61/EEKkontrolei 96/61/EEK

Pamata pasPamata pasāākumikumi –– ES direktīvasES direktīvas
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Pamata pasPamata pasāākumikumi -- Notekūdeņu direk.Notekūdeņu direk.

•• Lietuvas Republikas likums “Likums par ūdeni” Lietuvas Republikas likums “Likums par ūdeni” (Žin., 2001, No. (Žin., 2001, No. 
6464--2327)2327)

•• Lietuvas Republikas likums “Par dzeramā ūdens  apgādi un Lietuvas Republikas likums “Par dzeramā ūdens  apgādi un 
notekūdeņu apsaimniekošanu” notekūdeņu apsaimniekošanu” (Žin., 2006, No. 82(Žin., 2006, No. 82--3260)3260)

•• Notekūdeņu apsaimniekošanas norādījumiNotekūdeņu apsaimniekošanas norādījumi

Nodrošināt centralizētu notekūdeņu Nodrošināt centralizētu notekūdeņu 
attīrīšanu attīrīšanu aglomeraglomerāācijcijāāss ar cilvēku ar cilvēku 

ekvivalentu > 2000ekvivalentu > 2000

Cilvēku ekvivalentsCilvēku ekvivalents –– organisko vielu piesārņojuma daudzums notekūdeņos,  organisko vielu piesārņojuma daudzums notekūdeņos, 
kurš ir ekvivalents vidējam viena cilvēka radītajam piesārņojumakurš ir ekvivalents vidējam viena cilvēka radītajam piesārņojumam diennaktī un m diennaktī un 
kura viena vienība atbilst bioķīmiski noārdošos vielu daudzumam kura viena vienība atbilst bioķīmiski noārdošos vielu daudzumam notekūdeņos, notekūdeņos, 

kas piecas dienas pēc kārtas bioķīmiski piesaista 60g O2 dienā (kas piecas dienas pēc kārtas bioķīmiski piesaista 60g O2 dienā (BSP5)BSP5)
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Pamata pasPamata pasāākumikumi -- NitrNitrāātu direktīvatu direktīva

NacionNacionāāla programma lauksaimniecības izraisītā la programma lauksaimniecības izraisītā 
ūdens piesārņojuma samazināšanaiūdens piesārņojuma samazināšanai
(26.08.2003. Lietuvas Republikas valdības resolūcija Nr.1076; Ži(26.08.2003. Lietuvas Republikas valdības resolūcija Nr.1076; Žin.,2003, n.,2003, 
No. 83No. 83--3792)3792)

•• Kūtsmēslu un vircas krātuvju izbūve saimniecībās Kūtsmēslu un vircas krātuvju izbūve saimniecībās 
ar vairar vairāāk kk kā ā 10 DV10 DV

•• Augu maiņas un mēslošanas regulēšanaAugu maiņas un mēslošanas regulēšana

•• EkoloEkoloģģiskiskāās lauksaimniecības veicināšanas lauksaimniecības veicināšana

•• Ūdens aizsargjoslu izveidošana un kontroleŪdens aizsargjoslu izveidošana un kontrole

•• MitrMitrāājuju atjaunošana un izveidošanaatjaunošana un izveidošana
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Papildus pasPapildus pasāākumikumi

Papildus pasPapildus pasāākumi kumi -- tiek noteikti tiem tiek noteikti tiem ūdensobjektiemūdensobjektiem, , 
kuros pēc visu obligāto pamata pasākumu ieviešanas kuros pēc visu obligāto pamata pasākumu ieviešanas 
joprojjoprojāām netiek sasniegts labs ūdeņu stāvoklis; šie pasākumi m netiek sasniegts labs ūdeņu stāvoklis; šie pasākumi 
tiek noteikti pēc izmaksu efektivitātes principatiek noteikti pēc izmaksu efektivitātes principa

Papildus pasPapildus pasāākumu pamatvirzieni Lielupes UBAkumu pamatvirzieni Lielupes UBA

•• Punktveida piesPunktveida piesāārņojuma mazināšanarņojuma mazināšana
•• Lauksaimniecības radītā piesārņojuma mazināšanaLauksaimniecības radītā piesārņojuma mazināšana
•• HidromorfoloHidromorfoloģģiskoisko ietekmju mazin ietekmju mazināāšana un regulēšanašana un regulēšana
•• Papildus izpētesPapildus izpētes
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Papildus pasPapildus pasāākumikumi -- Punktveida avotiPunktveida avoti

•• Apbūvēto teritoriju noteces savākšanas un attīrīšanas Apbūvēto teritoriju noteces savākšanas un attīrīšanas 
sistēmas izbūvesistēmas izbūve pēc 2015.g. x2 (pēc 2015.g. x2 (ŠiauliaiŠiauliai pilsēta, pilsēta, PakruojisPakruojis))

•• Liela skaita Liela skaita “nepieslēgto” iedzīvotāju“nepieslēgto” iedzīvotāju “pieslēgšana” pie “pieslēgšana” pie 
centralizētās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas centralizētās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
sistēmassistēmas + ietekmēto ūdensobjektu monitorings pasākuma + ietekmēto ūdensobjektu monitorings pasākuma 
efekta novērtēšanai x2 (efekta novērtēšanai x2 (JoniškisJoniškis NAI, NAI, RadviliškisRadviliškis NAI) NAI) 

•• Operatīvā Operatīvā monitoringa veikšana monitoringa veikšana ūdensobjektaūdensobjekta  
ekoloekoloģģiskiskā ā ststāāvokļa precizēšanaivokļa precizēšanai, lai varētu pieņemt , lai varētu pieņemt 
lēmumu par nepieciešamajiem papildus pasākumiem: lēmumu par nepieciešamajiem papildus pasākumiem: 
ūdensobjektiūdensobjekti upēs upēs DaugyveneDaugyvene, , LaukupeLaukupe un un NemunlisNemunlis, , VezgeVezge, , 
BeržtalisBeržtalis, , ŠiladisŠiladis un un TatulaiTatulai

•• Papildus punktveida slodžu un ietekmju analīzePapildus punktveida slodžu un ietekmju analīze: : 
apbūvēto teritoriju notece upēs apbūvēto teritoriju notece upēs LaukupeLaukupe un un NemunlisNemunlis, k, kā ā arī arī 
apdzīvoto vietu apdzīvoto vietu RozalimasRozalimas un un MikoliškisMikoliškis izplūžu ietekme uz izplūžu ietekme uz 
upēm upēm DaugyveneDaugyvene unun AtmataAtmata
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Papildus pasPapildus pasāākumikumi -- LauksaimniecībaLauksaimniecība

•• Noteikti maksimNoteikti maksimāāli pieļaujamie slāpekļa un fosfora li pieļaujamie slāpekļa un fosfora 
mēslojuma apjomi uz ha mēslojuma apjomi uz ha (neatkarīgi no tā vai tiek lietots (neatkarīgi no tā vai tiek lietots 
organiskais vai minerorganiskais vai minerāālmēslojums)lmēslojums)

•• ObligObligāātie mēslošanas plāni saimniecībām tie mēslošanas plāni saimniecībām ≥≥10 ha 10 ha 
((jjāāievēro obligātā mēslošanas plānu izstrādes metodoloģija)ievēro obligātā mēslošanas plānu izstrādes metodoloģija)

•• Kūtsmēslu apsaimniekošanas prasības saimniecībām Kūtsmēslu apsaimniekošanas prasības saimniecībām 
<10 DV <10 DV (Labas lauksaimniecības prakses noteikumi un Vides (Labas lauksaimniecības prakses noteikumi un Vides 
prasības kūtsmēslu apsaimniekošanā saimniecībās <10 DV)prasības kūtsmēslu apsaimniekošanā saimniecībās <10 DV)

ObligObligāātie pastie pasāākumi visai teritorijaikumi visai teritorijai
(apstipri(apstiprinnāāti Pasti Pasāākumu programmas ietvaros ūdens aizsardzības mērķu kumu programmas ietvaros ūdens aizsardzības mērķu 
sasniegšanai sasniegšanai NemunasNemunas UBA arUBA ar 21.07.2010. Lietuvas Republikas valdības 21.07.2010. Lietuvas Republikas valdības 
resolūciju Nr.1098; Žin.,2010, No. 90resolūciju Nr.1098; Žin.,2010, No. 90--4756)4756)
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Papildus pasPapildus pasāākumikumi -- LauksaimniecībaLauksaimniecība

•• PasPasāākuma “kuma “Lauku saimniecību modernizācijaLauku saimniecību modernizācija” aktivitātēm: ” aktivitātēm: 
nr.1 “Atbilstība Nitrātu direktīvas un jaunām obligātām Kopienasnr.1 “Atbilstība Nitrātu direktīvas un jaunām obligātām Kopienas
prasībām”, nr.2 un nr.3prasībām”, nr.2 un nr.3

•• PasPasāākuma “kuma “AgrovidesAgrovides maks maksāājumijumi” shēmām: “Ainavas ” shēmām: “Ainavas 
ppāārvaldīšana rvaldīšana ((StewardshipStewardship))”, “Bioloģiskās lauksaimniecība” un ”, “Bioloģiskās lauksaimniecība” un 
“Riska “Riska ūdensobjektuūdensobjektu st stāāvokļa uzlabošana”vokļa uzlabošana”

Atsevišķu esošo LAP 2007Atsevišķu esošo LAP 2007--2013 pasākumu ieviešana 2013 pasākumu ieviešana 
uz labvēlīgākiem nosacījumiem (izvēles pasākumi)uz labvēlīgākiem nosacījumiem (izvēles pasākumi)
(apstipri(apstiprinnāāti ar 06.04.2007. un 31.10.2007. Lietuvas Zemkopības ministrijasti ar 06.04.2007. un 31.10.2007. Lietuvas Zemkopības ministrijas
rīkojumiem Nr. 3Drīkojumiem Nr. 3D--152, 3D152, 3D--479 un 3D479 un 3D--480)480)

VispVispāārīga rekomendācija irīga rekomendācija ierobežota budžeta gadījumos erobežota budžeta gadījumos 
prioritprioritāāti dot tiem saimniecības objektiem, kas atrodas ti dot tiem saimniecības objektiem, kas atrodas 
noteiktajnoteiktajāās teritorijs teritorijāās, nodrošinot, ka finansējums vispirms s, nodrošinot, ka finansējums vispirms 
tiek izlietots tajtiek izlietots tajāās viets vietāās, kur tas maksims, kur tas maksimāāli sekmēs ūdens li sekmēs ūdens 
aizsardzības mērķu sasniegšanu.aizsardzības mērķu sasniegšanu.

RekomendRekomendāācija piemērota cija piemērota (grozīti atbalsta nosacījumi)(grozīti atbalsta nosacījumi)::
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Papildus pasPapildus pasāākumikumi -- LauksaimniecībaLauksaimniecība

•• Par 20%Par 20% maz mazāākas mēslojuma apjoma kas mēslojuma apjoma 
pielietošana nekā optimālā normapielietošana nekā optimālā norma

•• StarpkultūruStarpkultūru audzēšana smilšainā augsnēaudzēšana smilšainā augsnē

•• StarpkultūruStarpkultūru audzēšana jauktajā augsnēaudzēšana jauktajā augsnē

Jauno atbalsta shēmu ieviešana LAP ietvarosJauno atbalsta shēmu ieviešana LAP ietvaros

Jauno atbalsta shēmu ieviešana teritorijās, kur pēc visai Jauno atbalsta shēmu ieviešana teritorijās, kur pēc visai 
teritorijai obligteritorijai obligāāto papildus pasto papildus pasāākumu ieviešanas, kumu ieviešanas, 
lauksaimniecības piesārņojums joprojām saglabāsies būtiskslauksaimniecības piesārņojums joprojām saglabāsies būtisks

StarpkultūrasStarpkultūras -- ir augi (pasējas), kurus audzē zem galvenā kultūrauga vai pēc ir augi (pasējas), kurus audzē zem galvenā kultūrauga vai pēc 
ttā ā novnovāākšanas. Starpkultūras labi izmanto tos barības elementus, kuri pkšanas. Starpkultūras labi izmanto tos barības elementus, kuri palikuši alikuši 
pēc galvenā kultūrauga novākšanas, tādejādi novēršot to izskalošpēc galvenā kultūrauga novākšanas, tādejādi novēršot to izskalošanos. Tas anos. Tas 

sevišķi svarīgi attiecībā uz nitrātu slāpekļa saistīšanu.sevišķi svarīgi attiecībā uz nitrātu slāpekļa saistīšanu.
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Papildus pasPapildus pasāākumikumi -- LauksaimniecībaLauksaimniecība

•• Lauksaimnieku un izpildinstitūciju izglītība un Lauksaimnieku un izpildinstitūciju izglītība un 
informēšanainformēšana

•• Papildus kontrole papildus pasPapildus kontrole papildus pasāākumu ieviešanas laikākumu ieviešanas laikā
–– 5% saimniecību ≤10 DV visā Lietuvā5% saimniecību ≤10 DV visā Lietuvā
–– 10% saimniecību ≥10 ha (kuriem ir jāizstrādā mēslošanas plāni šī10% saimniecību ≥10 ha (kuriem ir jāizstrādā mēslošanas plāni šī baseina baseina 

apsaimniekošanas plāna ietvaros) teritorijās, kur nepieciešami papsaimniekošanas plāna ietvaros) teritorijās, kur nepieciešami papildus apildus 
paspasāākumi izkliedētā piesārņojuma no lauksaimniecības samazināšanaikumi izkliedētā piesārņojuma no lauksaimniecības samazināšanai

–– Papildus kontrole 2% saimniecību ≥10 ha (kuriem ir jāizstrādā mēPapildus kontrole 2% saimniecību ≥10 ha (kuriem ir jāizstrādā mēslošanas slošanas 
plplāāni šī baseina apsaimniekošanas plāna ietvaros) pārējā Lietuvas tni šī baseina apsaimniekošanas plāna ietvaros) pārējā Lietuvas teritorijeritorijāā

•• Ieteikums ieviest prasību saimniecībām ar ≥15 DV Ieteikums ieviest prasību saimniecībām ar ≥15 DV 
saglabsaglabāāt dokumentt dokumentāāciju par kūtsmēslu un/vai vircas ciju par kūtsmēslu un/vai vircas 
izmantošanu, pārvietošanu vai pārdošanu vismaz 2izmantošanu, pārvietošanu vai pārdošanu vismaz 2 gadusgadus

•• (veicot grozījumus Kūtsmēslu un vircas apsaimniekošanas vides pr(veicot grozījumus Kūtsmēslu un vircas apsaimniekošanas vides prasībās, kas asībās, kas 
apstarpinapstarpināātas ar Lietuvas Zemkopības ministrijas 14.07.2005. rīkojumu Nr. tas ar Lietuvas Zemkopības ministrijas 14.07.2005. rīkojumu Nr. 
367/3D367/3D--342)342)

Informēšana un kontroleInformēšana un kontrole
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Papildus pasPapildus pasāākumikumi -- HidromorfoloHidromorfoloģģijaija

Upju nepUpju nepāārtrauktības nodrošināšana; rtrauktības nodrošināšana; 

prioritprioritāāte upēm, kuras ir svarīgas priekš te upēm, kuras ir svarīgas priekš 

migrējošajām zivīmmigrējošajām zivīm

•• Zivju ceļu izveideZivju ceļu izveide
–– PasvalysPasvalys dambis (dambis (LevuoLevuo upe)upe)
–– AkmeniaiAkmeniai HES (HES (darbojošaisdarbojošais))

•• KKāādreizējā dambja atlieku likvidēšanadreizējā dambja atlieku likvidēšana
–– KarsakiškisKarsakiškis millmill ((LevuoLevuo upe)upe)
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Papildus pasPapildus pasāākumikumi -- IzpētesIzpētes

•• Pētniecisks monitorings un piesārņojuma avotu Pētniecisks monitorings un piesārņojuma avotu 
inventarizinventarizāācija, lai noteiktu neatbilstošas kvalitātes cija, lai noteiktu neatbilstošas kvalitātes 
iemeslusiemeslus: ezers : ezers RekyvaRekyva, ezers , ezers SkaisteSkaiste, ezers , ezers TalkšaTalkša, ezers , ezers 
NotigaleNotigale

•• Izglītojošās un informatīvās kampaņas plašai Izglītojošās un informatīvās kampaņas plašai 
publikai un specifiskpublikai un specifiskāām interešu grupāmm interešu grupām

•• RekomendRekomendāācija uzlikt par piencija uzlikt par pienāākumu ūdensapgādes kumu ūdensapgādes 
uzņēmumiem, kas iegūst pazemes ūdeņus >10m3 uzņēmumiem, kas iegūst pazemes ūdeņus >10m3 
diendienāā, veikt problem, veikt problemāātisko kvalittisko kvalitāātes indikatoru (Cl tes indikatoru (Cl 
un SO4)un SO4) monitoringu un sniegt datus Lietuvas  monitoringu un sniegt datus Lietuvas 
ģģeoloeoloģģijas dienestam turpmijas dienestam turpmāākajai izpēteikajai izpētei

•• Pazemes ūdeņu papildus monitorings iespējamās Pazemes ūdeņu papildus monitorings iespējamās 
ssāālsūdeņu lsūdeņu intrūzijasintrūzijas, dēļ pazemes ūdeņu ņemšanas, , dēļ pazemes ūdeņu ņemšanas, 
ppāārbaudei/izpēteirbaudei/izpētei
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PlPlāānotnotā ā ekoloekoloģģiskiskā ā kvalitkvalitāātes sasniegšana 2015.gadātes sasniegšana 2015.gadā

ZilZilā ā krkrāāssā ā –– mērķis sasniegtsmērķis sasniegts
Oranžā krāsā Oranžā krāsā –– mērķa sasniegšana kavētamērķa sasniegšana kavēta
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Lielupes UBALielupes UBA

•• Lietuvas plLietuvas plāāns ns 
(Valdības rezolūcija)(Valdības rezolūcija)

httphttp://gamta.lt/files/Liel://gamta.lt/files/Liel
upe%20river%20managupe%20river%20manag
ement%20plan.pdfement%20plan.pdf
(angliski)(angliski)

•• Latvijas plLatvijas plāāns ns 
(VARAM rīkojums)(VARAM rīkojums)

httphttp://www.meteo.lv/pu://www.meteo.lv/pu
blic/30300.htmlblic/30300.html
(latviski)(latviski)

http://www.balticrivers.eu/http://www.balticrivers.eu/


