
Enhancement of Green Infrastructure 
in the Landscape of Lowland Rivers

Zaļās infrastruktūras 
pilnveidošana 

zemieņu upju ainavā

Projekta partneri Latvijā:

Baltijas Vides Forums
www.bef.lv

Jelgavas novada pašvaldība
www.jelgavasnovads.lv

Bauskas novada pašvaldība
www.bauska.lv

Rundāles novada pašvaldība
www.rundale.lv

Vadošais partneris: 

www.zemgale.lv
www.facebook.com/Zemgale/ 
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REĢIONS

Projekta partneri Lietuvā:

Biržu rajona pašvaldība
www.birzai.lt

Biržu Reģionālā parka direkcija
www.birzuparkas.lt

Žagares Reģionālā parka direkcija 
http://zagaresrp.am.lt

Projektu līdzfinansē:                                                                                                                            
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programma 
2014. – 2020.gadam
www.latlit.eu

Eiropas Savienības mājaslapa: 
www.europa.eu 



Projekta aktivitātes:
• paneļdiskusijas ar ieinteresētajām pusēm par ainavu 

un zaļās infrastruktūras plānošanu un pārvaldību;

• metodoloģijas izstrāde par reģionālo un vietējo 
aina vu un zaļās infrastruktūras plānošanu zemieņu 
teritorijās;

• četru ainavu un zaļās infrastruktūras plānu izstrāde;

• veiktspējas paaugstināšanas pasākumu organizē-
šana sadarbības partneru un citu pušu zināšanu un 
prasmju pilnveidošanai, tostarp: mācību brauciens 
uz Lielbritāniju, lekcijas un praktiskās nodarbības 
Lietuvā, tematiskās pārrobežu darba grupas aktivi-
tātes Latvijā;

• aizaugušo ūdensceļu tīrīšana ar pļāvēju-amfībiju gar 
Mūsas un Mēmeles upju krastiem Bauskas novadā;

• konsolidētu projekta rekomendāciju izstrāde, apko-
pojot projekta laikā gūtās atziņas;

• ainavu veidošana pilskalnam “Vīna kalns” Bauskas 
dabas parka teritorijā Rundāles novadā un infra-
struktūras atjaunošana Apašču upes krastos, izvei-
dojot gājēju un riteņbraucēju taku gar ieleju Biržu 
pilsētā;

• infrastruktūras uzlabošana pie alām Biržu rajona 
Karajimiškio ciemā un Žagares Ķiršu dārzā.

Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pār-
robežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam

Projekts: LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveido-
šana zemieņu upju ainavā”

Saīsinātais nosaukums: “ENGRAVE”

Projekta īstenošanas laiks: no 2018.gada 
maija līdz 2020.gada aprīlim. Projekta aktivitāšu ievie-
šanā ir iesaistīti astoņi partneri no Latvijas un Lietuvas.

Projekta mērķis: ir uzlabot upju veidoto zaļo 
infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu kon-
ceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu upju 
integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu 
vietējā un reģionālā mērogā.

Projekta mērķa sasniegšanai tiks stiprināta 
sadarbība starp valsts pārvaldes iestādēm un ieinte-
resētajām pusēm, kā arī pilnveidotas pašvaldību un 
reģionālo insti tūciju zināšanas par to, kā ieviešami 
upju veidotās zaļās infrastruktūras apsaimniekošanas 
pasākumi un labās prakses piemēri.

Projekta rezultāti:
• iesaistot ieinteresētās puses, izveidota sadarbība 

un zināšanu apguves koncepcija par ainavu un 
zaļās infrastruktūras plānošanu un pārvaldību;

• izstrādāta metodoloģija reģionālai un lokālai ai-
navu un zaļās infrastruktūras plānošanai zemie-
ņu teritorijās;

• izstrādāti četri ainavu un zaļās infrastruktūras 
pilnveides plāni - Zemgales plānošanas reģio-
nam, Bauskas novada pašvaldībai, Svētes upes 
sateces baseinam, Biržu pilsētai;

• īstenots dažādu pasākumu komplekss zaļās in-
frastruktūras izveidošanai pārrobežu teritorijā;

• nodrošināta pierobežas reģiona upju veidotās za-
ļās infrastruktūras efektīvāka apsaimniekošana.

Projekta kopējais finansējums: 
583 300.34 EUR 
(tostarp ERAF finansējums 495 805.26 EUR)

Foto: Juris Kālis
Dizains: Lolita Piterniece

Šis buklets ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs 
informācijas saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas 
nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


