Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi pārrobežu Lielupes
baseina apsaimniekošanā
(Water quality improvement measures within cross-border Lielupe river basin management)

Saīsinātais nosaukums: Upju projekts
Īstenošanas laiks: No 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 8.decembrim
Projekta partneri:
1. Zemgales plānošanas reģions (LV),
2. Bauskas novada dome (Bauskas pilsētas administrācija, Gailīšu pagasta
administrācija) (LV),
3. Jelgavas novada dome (LV),
4. Baltijas Vides forums (LV),
5. Pakruojis rajona pašvaldība (LT),
6. Biržu reģionālais parks (LT).
Mērķa grupa: Lielupes sateces baseina iedzīvotāji, vides speciālisti, pašvaldību
darbinieki, jaunieši.
Projekta mērķi:
Vispārējais mērķis: ilgtspējīga vides resursu izmantošana Lielupes sateces baseinā.
Specifiskie mērķi:
1) Virsūdeņu kvalitātes paaugstināšana Lielupes sateces baseinā, samazinot
punktveida piesārņojuma avotus;
2) Zināšanu uzlabošana par ūdens kvalitāti, piesārņojumu un to avotiem Lielupes
sateces baseina iedzīvotājiem gan Latvijā, gan Lietuvā;
3) Pārrobežu (Latvija – Lietuva) sadarbības veicināšana, savstarpēja pieredzes
pārņemšana un vienota jautājumu risināšana, uzlabojot virsūdens kvalitāti Lielupes
sateces baseinā.
Projektā plānotās aktivitātes:
Projekta aktivitātes izvēlētas, lai atbilstu partneru kompetencei un risinātu problēmu
kopumā. Aktivitātes sistematizētas 4 blokos:
1) apakšprojekta vadība;
2) pasākumi punktveida piesārņojuma samazināšanai;
3) pētniecības aktivitātes, kas palīdz noteikt hidroloģisko situāciju upēs un praktisku
pasākumu veikšana upju krastos;
4) informācija un publicitāte.
Paredzamie rezultāti:
1) Ieviests pārrobežu projekts, realizētas plānotās aktivitātes;
2) Izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma Bauskā Biržu ielas rajonā un izstrādāts
tehniskais projekts lietus ūdens savākšanas sistēmas izveidei 59 ha platībā Bauskas
pilsētā;
3) Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums Jelgavas novada Kalnciema, Elejas,
Zaļenieku un Līvbērzes ciemu lietus ūdens kanalizācijai;

4) Izstrādāts pētījums, tehniski ekonomiskais pamatojums upju hidroloģiskā
raksturojuma uzlabošanai (Pakruojis rajons, Lietuva);
5) Veikta priekšizpēte un krastu novērtēšana Svētes upes 5 km gara posma
sakārtošanai;
6) Izveidotas laivu piestātnes un labiekārtots Lielupes krasts Jelgavas novada Staļģenē
un Svētes upes krasts Līvbērzē pie Apiņu tilta;
7) Veikta Mūsas upes gultnes tīrīšana 5 atsevišķos posmos, kopā 500 m garumā
Bauskas pilsētā un Gailīšu pagastā;
8) Izveidotas divas labiekārtotas atpūtas vietas Mūsas upes krastā Bauskas pilsētā un
Gailīšu pagastā;
9) Sagatavots un izdots informatīvs buklets par upju piesārņojuma novēršanu un
ūdens kvalitāti Lielupē;
10) Notikusi 5 dienu izglītojoša vasaras nometne 30 jauniešiem (15 no Latvijas, 15 no
Lietuvas) Biržu reģionālajā parkā (Lietuva);
11) Noticis vienas dienas seminārs 40-50 cilvēkiem par ūdens kvalitātes problēmām
un dienas seminārs 40-50 cilvēkiem par projektā iegūtajiem rezultātiem Lielupes
sateces baseinā (Latvijā, Zemgalē);
12) Veikti dažādi projekta publicitātes pasākumi (foto izstāde, video sižets,
publikācijas laikrakstos un internetā)
Finansējums:
Programmas līdzfinansējums: 233 810,62 EUR
Projekta partneru līdzfinansējums: 41 260,70 EUR
KOPĀ: 275 071.32 EUR

