Projekts “Kopīgi ūdens apsaimniekošanas
pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā”
(Projekta ieviešanas laiks: 2011. gada janvāris – 2012. gada septembris)

Projekta partneri:
Zemgales
plānošanas
reģions
(vadošais partneris)

Bauskas
novada
dome

Ūdens ir ļoti nozīmīgs resurss, kas nodrošina mūsu ikdienas
dzīves kvalitāti – mēs to dzeram, izmantojam mājsaimniecībās,
mēs peldamies, laivojam, makšķerējam un atpūšamies pie
ūdeņiem. Tādējādi
ikvienam no mums.

Dobeles
novada
pašvaldība

Pakruojas
rajona
pašvaldība

Rundāles
novada
dome

ūdens kvalitāte ir nozīmīgs faktors

Latvija un Lietuva vēsturiski ir saistītas ar

Lielupes

Lai sasniegtu mērķus, mēs plānojam:
-

ūdeņiem, satekot kopā divām upēm – Mūsai un Mēmelei.

-

Pēdējo gadu laikā abas kaimiņvalstis jau ir īstenojušas dažādus
kopīgus pasākumus, lai uzlabotu ūdens kvalitāti Lielupē, jo 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.

-

Biržu
Reģionālā parka
administrācija

Mēs, partneri no Latvijas un Lietuvas – esam apvienojuši savus
spēkus un idejas

GrandeRio projektā, kura

-

Izstrādāt pētījumu par esošajiem risinājumiem un piemēriem
lietus ūdens, dzeramā ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanā
lauku ciematos;
Organizēt pārrobežu semināru par realizētajiem veiksmīgiem
piemēriem un ūdens apsaimniekošanas risinājumiem, kā arī
semināru par to, kā praktiski veikt upes krastu tīrīšanu;
Piedāvāt kritērijus un tehnoloģijas plānotajām ūdens
apsaimniekošanas investīcijām lauku apvidos;
Veikt ūdens kvalitātes testēšanu, braucot ar laivām, ņemot
ūdens paraugus un izmantojot ātros (ekspress) testus;
Organizēt informatīvās kampaņas un tikšanās ar individuālo
māju/ zemju īpašniekiem, lai iedrošinātu viņus īstenot
pasākumus ūdens kvalitātes uzlabošanai;
Izplatīt informāciju par vides jautājumiem internetā, izstrādājot
kalendāru un kartes, kā arī mājas lapu;
Organizēt vasaras skolu Latvijas un Lietuvas jauniešiem, kuru
skolas atrodas Lielupes baseina apgabalā;
Izstrādāt rekomendācijas Lielupes/ Mūsas/ Mēmeles upju
baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu pielikumiem;
Veikt upju krastu tīrīšanu un labiekārtot atpūtas vietas.

mērķis

ir uzlabot vides kvalitāti Lielupes baseina apgabalā,
īstenojot dažādus kopīgus pasākumus. Mūsu aktivitātes tiks
Biedrība „Baltijas
Vides forums’’
Latvija

Biedrība „Baltijas
Vides forums’’
Lietuva

teritorijā

īstenotas plašā
– Latvijas pusē tas ir Zemgales
reģions – Bauska, Dobele, Rundāle, bet Lietuvas pusē – Biržu
reģionālais parks un Pakruojas rajons.

Mēs sadarbosimies ar:

vietējiem iedzīvotājiem,
pašvaldībām, skolēniem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un
citiem interesentiem.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet projektā izstrādāto mājas lapu:
Projekta numurs: LLIII-157

http://lielupe.balticrivers.eu

