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Projekts

«Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes 

uzlabošana, veicot niedru pļaušanu» 

SIA “LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRS” IZSLUDINĀTAIS PROJEKTA KONKURSS 

«MAZO GRANTU SHĒMA ŪDENSOBJEKTU KVALITĀTES UZLABOŠANAI» II UZSAUKUMS

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides

aizsardzības fonda. Plašāka informācija atrodama www.goodwater.lv un

https://www.facebook.com/LifeGoodwaterIP/
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Projekta realizēšanas vieta
Augšdaugavas novads, Skrudalienas pagasts, Sila ezers un tam pieguļošās platības
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Atbalsta saņēmējs 

Augšdaugavas novada pašvaldības 

centrālā administrācija

Projekta īstenotāji 

Biedrība "Jubra"

Biedrība "Silenes stariņi"

Projekta realizēšanas termiņš – 2023.-2025. gads
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Uzlabot Sila ezera ekoloģisko kvalitāti, realizējot dabas parka "Silene"

dabas aizsardzības plānā paredzēto apsaimniekošanas pasākumu (2.7).

Sekmēt bioloģiskās daudzveidības palielināšanos un nelabvēlīgas

antropogēnas ietekmes samazināšanos Sila ezerā.

Iesaistīt vietējās kopienas un sabiedrību iniciatīvu īstenošanā, kas

sekmē pret vidi atbildīgu rīcību un piederības izjūtu novadam.

Ideju realizēšana niedru biomasas izmantošanai apzaļumošanā,

lauksaimniecībā, suvenīru izgatavošanā.

Aprīkojuma nodrošināšana efektīvai publisko ūdenstilpņu

apsaimniekošanai.

Projekta mērķi 
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Aprīkojuma iegāde 

Niedru pļaušana Sila ezera Z krastā ~ 0,3 ha platībā, 

iesaistot brīvprātīgā darbā vietējās kopienas, DAP

PASĀKUMI
Niedru izmatošana lauksaimniecībā un 

apzaļumošanā

Suvenīru izgatavošana

DAP 2.7. apsaimniekošanas pasākums

Reprezentatīva materiāla izgatavošana un

komplektēšanā (200 gab.) piesaistīti jaunieši.

Suvenīru realizēšana sadarbībā ar TIC

Niedru mulčas izmantošana publisko teritoriju 

apzaļumošanā

Niedru biomateriāla izmantošana permakultūras

augsto dobju veidošanā

Attēls. Permakultūra-Sienā audzēti kartupeļi, 

biedrība «Zaļā krūze»

4 informatīvi semināri un 

talkas, akcentējot 

ūdensobjektu 

piesārņojuma sekas un 

rīcības to novēršanai, un 

popularizējot videi 

draudzīgu dzīvesveidu

Aprīkojums, kas nepieciešams projekta realizācijai

un turpmāk izmantojams publisko ūdenstilpju

apsaimniekošanai – trimmeris (1)/ zaru/niedru

smalcinātājs (1)/ grābeklis- izkapts (1)

Organizē pašvaldība, piesaistot jomas ekspertu
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Saņemts Valsts vides dienesta atzinums, ka tehniskie noteikumi

nav nepieciešami

Jau paveiktais 

Apzināti iespējamie ārpakalpojuma sniedzēji (nopļauto niedru

savākšanai, transportēšanai; projekta zinātniskās idejas

novērtējumam). Sagatavoti dokumenti cenu aptaujām

Sagatavots detalizēts darbu laika grafiks

Sagatavots informatīvās plāksnes makets

Sagatavota un publicēta preses relīze par projekta realizāciju
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Jau paveiktais 
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Paldies par uzmanību!
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