Projekta nosaukums: Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā
Akronīms: GrandeRio
Projekta ilgums: 21 mēnesis
Projekta ieviešanas laiks: 01.01.2011. - 30.09.2012.
Projekta budžets: 962 932.68 EUR
Projekta partneri:
Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions
PP2: Biedrība „Baltijas Vides forums"
PP3: Bauskas novada pašvaldība
PP4: Dobeles novada pašvaldība
PP5: Rundāles novada pašvaldība
PP6: Biržu Reģionālā parka administrācija
PP7: Pakruojis rajona pašvaldība
PP8: Biedrība "Baltijos aplinkos forumas"

Projekta mērķa grupa: Bauskas, Dobeles, Rundāles, Biržu un Pakruojas pašvaldības un to
iedzīvotāji (aptuveni 300 tūkst.), skolēni, Latvijas un Lietuvas Vides ministrijas/ upju baseinu
apsaimniekojošās institūcijas, NVO, kas darbojas dabas aizsardzības jomā.
Vispārējais mērķis: Uzlabot Lielupes upes baseina vides kvalitāti, īstenojot kopīgus ūdens
apsaimniekošanas pasākumus efektīvai ūdens resursu apsaimniekošanai pierobežas reģionā.

Projekta mērķi:
1. Veicināt ūdenssaimniecības pakalpojumu plānošanas attīstību Lielupes baseina apgabala
pierobežas apdzīvotajās vietās.
2. Paaugstināt sabiedrības vides apziņu, piedāvājot informāciju, paaugstinot zināšanas un
prasmes par ūdens resursu apsaimniekošanu.
3. Uzlabot ūdens un dabas resursu, kā arī Lielupes baseina apgabala resursu kvalitāti.

Projekta paredzamie rezultāti:

1. Projekta informatīva ziņu lapa latviešu, angļu un lietuviešu valodā.
2. Interneta vietne par ūdens apsaimniekošanas un citām saistītām tēmām.
3. Koncepts par kopējām vides prasībām tehnisko projektu un tehniski ekonomisko
pamatojumu izstrādei pretendentiem pirms publisko iepirkuma veikšanas.
4. Izpēte par esošajiem risinājumiem un infrastruktūru lauku teritorijās lietus ūdens,
dzeramā ūdens un kanalizācijas ūdens apsaimniekošanas jomā.
5. Seminārs „Praktiski soļi upju tīrīšanā" Bauskā.
6. Pārrobežu seminārs „Esošie praktiskie risinājumi ūdens resursu apsaimniekošanā"
Pakruojis, Lietuva.
7. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātu Salacgrīvā un
Klaipēdas Universitāti, lai gūtu pieredzi jaunās paaudzes apmācīšanā.
8. Vides kampaņas projekta partneru teritorijās.
9. Vasaras skola Lielupes baseina skolēniem (5 dienas, Birži).
10. Kalendārs 2012.-2013. gadam ar noderīgiem padomiem ūdens kvalitātes saglabāšanai un
uzlabošanai.
11. TEPi ūdens pakalpojumu uzlabošanai lauku teritorijās (Gardene, Grenctāle, Mūsa
Ceraukstē, Mūsa Gailīšos, Mežotne, Dāviņi, Jumpravas, Vecsaule, Bērzi, Guntas un Gravas).
12. Tehniskie projekti ūdens pakalpojumu uzlabošanai lauku teritorijās (Gardene, Grenctāle,
Mūsa Ceraukstē, Mūsa Gailīšos, Mežotne, Dāviņi, Jumpravas, Vecsaule, Bērzi, Guntas un
Gravas).
13. Lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmas inventarizācija un esošās situācijas reģistrācija
Pakruojī, Lietuvā.
14. Rekomendācijas un labojumi upju baseinu apsaimniekošanas plānā, iekļaujot tajā
pasākumus piesārņojuma samazināšanai.
15. Veikti upju krastu labiekārtošanas darbi Bauskā un Pakruojis pilsētā.
16. Iztīrīti upju krasti Rundāles novadā, Bauskas novadā, Pakruojis pilsētā Lietuvā un Biržos
Lietuvā.
17. Uzstādītas atpūtas vietas un citas infrastruktūras vienības Mežotnes pilskalnā, Bauskas
pilsētā pie Mēmeles, Mūsas ciemā Ceraukstē pie Mūsas, Gailīšu pagasta Uzvarā pie Mūsas,
Mežotnes ciemā pie Lielupes, Kirkilai ezera krastā Biržu pašvaldībā.
18. Veikta laivošanas ekspedīcija, lai paņemtu ūdens paraugus un to rezultātus iesniegtu
atbildīgajām institūcijām.

