
 

Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida 

aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas 

pierobežas reģionos 

AQUALIFE 
Prioritāte 2  Kopējie izaicinājumi 

Pasākums 2.1      Kopējas aktivitātes, lai aizsargātu vidi un dabas 

resursus 

 

 

 



 

Īss projekta apraksts 

Ņemot vērā Eirobarometra aptauju, vairāk nekā 80% no Eiropas iedzīvotājiem ir norūpējušies 
par ūdens kvalitāti un 75% uzskata ķīmisko piesārņojumu kā galveno apdraudējumu ūdens 

videi. Pētījumi rāda, ka saldūdens daudzums, galvenokārt Eiropā, samazinās.  
Šodien cilvēku ikdienas dzīve nav iedomājama bez trauku vai veļas mašīnu mazgāšanas 
līdzekļiem, ņemot vērā statistikas datus 85% no mājsaimniecībām ikdienā izmanto ķīmiskos 

mazgāšanas līdzekļus, kuri nodara ievērojamu vides kaitējumu. Ūdens piesārņojuma rezultāts 
ir tīra ūdens trūkums mājsaimniecībām un industriālām vajadzībām, nepiemērota vide ūdens 

iedzīvotājiem.  
Brīdī, kad fosfāti nonāk upēs, ezeros un jūrā, pieaug aļģu daudzums, kas izraisa skābekļa 
nepietiekamību. Minerālmēsli (nitrāti, fosfāti) un organiskās vielas ūdenī izraisa ūdenstilpju 

aizaugšanu, kas rada būtiskus ekosistēmas bojājumus. 
Latgalē un Pleskavas reģionos esošās publiskās mākslīgās un dabīgās ūdenstilpnes ir 

piesārņotas un  ļoti aizaugušas, ūdenstilpņu krasti ir aizauguši ar niedrēm. Tiem ir 
nepieciešama intensīva atjaunošana.  
Projekts uzrunā kopīgu problēmu abās robežas pusēs, kura nav risināta finanšu līdzekļu 

trūkuma un zināšanu trūkuma dēļ, kā arī mērķis sekmēt mākslīgo un dabisko ūdenstilpju 
pievilcību, videi draudzīgu izturēšanos un dabas aizsardzību, kā arī zaļā dzīvesveida 

popularizēšana iedzīvotāju vidū. 
 

Vispārējais uzdevums 

Uzlabot pierobežas reģiona pievilcību, izmantojot vienotu izglītošanas pieeju pieredzes un 

risinājumu apmaiņas iespējām, kuru mērķis ir uzlabot vides stāvokli Latvijas un Krievijas 

publiskajās dabiskajās un mākslīgajās ūdenstilpnēs.   

 

Specifiskais uzdevums  

 Veicināt publisko dabisko un mākslīgo ūdenstilpju pievilcību gan Latvijā, gan Krievijā. 

 Izveidot vienotu pārrobežu pieeju dabas aizsardzībai un uzlabot ūdenstilpju bioloģisko 
daudzveidību; 

 Veicināt dabai draudzīgu attieksmi, kas nozīmē atbildības sajūtu pret vidi, kā arī uzlabot 
informētību par vides aizsardzību; 

 Attīstīt sabiedrību, kura dzīvo harmonijā ar dabu, ceļot vides jautājumu aktualitāti. 
 

Atbalsta saņēmējs  
  
 Latvijas Birojs Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” (Latvija) 

 

Partneri 

 Riebiņu novada dome (Latvija) 

 Dagdas novada pašvaldība (Latvija) 

 Preiļu novada dome (Latvija) 

 Ilūkstes novada pašvaldība (Latvija) 

 Līvānu novada dome (Latvija) 

 Daugavpils novada pašvaldība (Latvija) 

 Pečoru pilsētas administrācija (Krievija) 

 Pitalovas apgabala administrācija (Krievija) 

 Pleskavas apgabala administrācija (Krievija) 
 



 

Sagaidāmie rezultāti 
 Ūdenstilpju uzlabojumi 

o Uzlabota publisko mākslīgo un dabīgo ūdenstilpņu pievilcība Latvijas un Krievijas 
pierobežā: 
 3 ūdenstilpņu rekonstrukcijas darbi; 

 8 tehnisko projektu sagatavošana turpmākajām rekonstrukcijas darbiem 
 33 ūdens atkritumu konteineru un 7 ūdens platformu atkritumu konteineriem 

ierīkošana  
o 10 partneru pašvaldībām speciālisti apmācīti par mākslīgo un dabīgo ūdenstilpņu 

saglabāšanu un to ilgtspējīgu pārvaldību 

o Kopīgas vadlīnijas ūdenstilpņu saglabāšanai ir sagatavotas, par pamatu ņemot Eiropas 
un Krievijas labākās prakses analīzi, lai izveidotu vienotu pārrobežas pieeju dabas 

aizsardzībai 
 Izglītības un dabas aizsardzības jautājumi 
o Mobilā „Zaļā laboratorija” (apmeklējuši vairāk kā 960 vietējo iedzīvotāju no 10 

pilsētām Latvijā un Krievijā); 
o 2 vasaras nometnes „Dzīves ekoloģiskā skola” Preiļos, Latvijā un Sebežā, Krievijā. 

Nometnes organizētas 60 bērniem no 12 līdz 14 gadu vecumam; 
o Vienas grāmatas „Izpēti dabu” ar izglītojošu materiālu bioloģijas stundām no 6 līdz 8 

klasei (3720 kopijas, 1488 krievu valodā, 2232 latviešu valodā, pieejamas 4516 

bērniem) 
 Informācija un vizuālā atpazīstamība  

o Noorganizēti 10 ūdens un piekrastes publiskie sakopšanas darbi 10 pašvaldībās, lai 
celtu iedzīvotāju atbildību par vides un personisko iesaistīšanos (50 dalībnieki katrā no 
pasākumiem); 

o Sagatavots video materiāls „AQUA LIFE” un parādīts vismaz 4516 bērniem no 12 līdz 
14 gadu vecumam Latvijas un Krievijas pierobežas skolās 

o 4 vietējās interneta mājas lapas, kurās pievienota informācija par vides projektiem 
 

Labuma guvēji 
 Vietējie iedzīvotāji un to pašvaldības (158 942) 
 Tūristi (217 229 – 2011.gadā) 

 

Ilgums  

18 mēneši 

 

Budžets  
Kopējais budžets: 579 932, 68 EUR 
Programmas līdzfinansējums: 521 939,41 EUR (90%)                                                                                   

Projekta līdzfinansējums: 57 993,27 EUR (10%) 

Kontaktpersona 
Inese Matisāne  inese.matisane@preili.lv +371 26315587 

mailto:inese.matisane@preili.lv

