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Ūdensceļi – Eiropā joprojām 

aktuāli 

Noslēguma konferencē plāno, kā 

tālāk izplatīt rekomendācijas 

No 2012. gada 7. līdz 8. novembrim Parīzē (Francijā)  

notika Waterways Forward (WF) noslēguma 

konference. Delegāti uzklausīja informāciju par darbu, 

kas tika paveikts projekta laikā, izstrādājot politikas 

rekomendācijas. Rekomendācijas izstrādātas projekta 

ietvaros organizēto sanāksmju, darbnīcu, semināru un 

citu projekta pasākumu laikā. Šeit atrodams plašs tēmu 

loks: 

 www.waterways-forward.eu/policy-recommendations/ 

 

Tāpat konferencē tika apskatīts projekta progress un 

sasniegumi, tai skaitā arī par darbu pie reģionu izpētes, 

labo prakšu identifikācijas un reģionālo rīcības plānu 

izstrādes, kas  ir pamats reālu uzlabojumu ieviešanai 

partnervalstīs.  

 

 

Vadītāji runāja par iekšzemes ūdensceļu potenciālu 

reģionu ekonomikas un jo sevišķi zaļās ekonomikas 

izaugsmē.  Partneri apmeklēja Gennevilleres ostu un 

devās īsā ceļojumā pa Svētā Martina kanālu, kas šķērso 

Parīzes centru.  

 

 

 

Lūkojoties nākotnē, partneri cer uz Eiropas, kā arī 

nacionālo un reģionālo institūciju atbalstu ūdensceļu 

multifunkcionālajai attīstībai, lai sasniegtu Europe 2020 

stratēģijā noteikto.   

 

Tāpat partneri cer uz atbalstu un finansējumu iekšzemes 

ūdensceļu attīstībai multifunkcionālā kontekstā jaunajās 

ES politikās un programmās periodā 2014-2020. Viens 

no veidiem, kā to sasniegt, ir WF partnerības turpināšana 

arī pēc 2012.gada, lai sekmētu labo prakšu apmaiņu, 

kopīgu jaunu, inovatīvu metožu izstrādi un iekšzemes 

ūdeņu multifunkcionalās izmantošanas popularizēšanu.  

 

 

Šis izdevums ziņo par.. 
mūsu pēdējo konferenci, nākotnes plāniem un 

nesenajām aktivitātēm kopā ar pašvaldībām un citiem 

interesentiem. 

 

 

Iepriekšējā WF izdevumā informējām par projekta 

pasākumu Telemarkā, kurā projekta partneri vienojās par 

politikas rekomendāciju izstrādi. Parīzē iepazīstinājām ar 

projektā paveikto darbu un popularizējām projektā 

izstrādātās rekomendācijas un sasniegumus. Noslēguma  

tikšanās laikā Briselē projekta partneri vienojās uzsāktu 

tiešo lobēšanu ES institūcijās par ūdensceļu attīstību. 

Ceram, ka ES institūciju amatpersonas būs patīkami 

pārsteigtas par mūsu centieniem un būs ieinteresētas 

veicināt ūdensceļu attīstību kopā ar mums.  

Uz tikšanos un paldies par Jūsu interesi! 

 

Brisele ir informēta 
ES amatpersonas ir dzirdējušas mūsu vēsti. 

2012. gada decembrī Briselē notika projekta pasākums, 

kurā WF partneri runāja par projekta sasniegumiem un 

ūdensceļu potenciālu. Eiropas komisāri Žans Marks 

Vennauks (Jean Marc Vennieaux) un Cēzars Barnabejs 

(Ceaser Barnebei) informēja par komisijas nākotnes 

plāniem iekšzemes ūdensceļu finansēšanā. Žans Marks  

Vennauks informēja, ka 5,98% no 11,7 miljardu eiro 

budžeta tiks atvēlēti sadarbības projektiem (Interreg u.c.) 

Tādējādi tiek cerēts “uzlabot ES fondu koordināciju”, 

tomēr neviens no 11 nosauktajiem finansēšanas mērķiem 

neattiecas tieši uz ūdensceļiem.  Tādēļ Robs van 

Eikerens (Rob van Eijkeren) no Flāmu apgabalu palātas 

(House of the Dutch Provinces) ieteica WF partneriem 

intensīvi lobēt ūdensceļu iekļaušanu finansējuma 

programmās. 

Cēzara Barnabeja uzdevums ir attīstīt iekšzemes 

ūdensceļu jautājumu visas Eiropas mērogā. Viņš 

paskaidroja, ka Reinas - Māsa-Donavas iekšzemes 

ūdensceļu ass rada pēctecību daudziem ūdensceļiem. 

 Tikšanās reizē piedalījās pārstāvji no EBU (European 

Barge Union), EFIP (European Federation of Inland 

Ports) un INE (Inland Navigation Europe), lai nodrošinātu 

vienotu rīcību visā reģionā. Uzmanība tika vērsta arī uz 

ūdensceļu un dabas saglabāšanas likumiem, kas ES 

mērogā  izklāstīti NAIADES un PLATINA programmās 

http://www.naiades.info/  

 

 
Kontakti 
Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties: 

SRN at wf@srn.nl vai telefoniski  0031 343 52 47 62 

www.waterways-forward.eu 

 

Mūsu partneri 
SRN  (Nīderlandes laivu brauciena 

fonds) – Vadošais partneris – Nīderlande 

Sautiperēri apriņķa padome – Īrija 

Īrijas ūdensceļi – Lielbritānija un Īrija 

Britu ūdensceļi – Lielbritānija 

Regio Water asociācija – Nīderlande 

Tēlemarkas apriņķa padome –  Norvēģija 

Varmlandes apriņķa administratīvā 

padome – Zviedrija 

Savonlinnas reģiona pašvaldību 

federācija – Somija 

Ūdeņu un vides direktorāts – 

Ungārija 

Ferrāras province – Itālija 

Navigli Lombardi s.c.a.r.l. – Itālija 

Francijas ūdensceļi – Francija 

SIRGA  (Kastīlijas kanālmalas pilsētu 

asociācija) – Spānija 

PWMC Vojvodinas starptautisko 

attiecību birojs– Serbija 

Vidzemes plānošanas reģions – Latvija 

Bžega Dolni pašvaldība – Polija 

Dunaūjvārošas pašvaldība – Ungārija 
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Šī informatīvā biļetena saturs atspoguļo autora 

uzskatus un vadošais partneris nav atbildīgs 

par tajā iekļauto informāciju. 

 

 

                  

Izcilais Lorkans..  

No Īrijas līdz Indijai ir garš ceļš, bet ne mākslas 
darbam, ko radījis kāds īru zēns. 

13 gadus vecais zēns Lorkans Valeiss (Lorcan Wallace)  

no Sautiperērias (South Tipperary), bija patīkami 

pārsteigts, kad uzzināja, ka viņa ideja par vietējo 

bioloģiskās daudzveidības kampaņu ir apceļojusi pus 

pasauli, un, pateicoties internetam, nokļuvusi pat Indijā. 

Viņa dizains pašlaik redzams arī uz 10 reklāmas stendiem 

pilsētā!  Lorkans piedalījās mākslas konkursu ‘B 4 

Biodiversity’, kas ir daļa no Bioloģiskās daudzveidības 

plāna 2009 apkopojuma. Viņa mākslas darbs ir arī vienā 

no WF projekta labajām praksēm (Sautiperēri apriņķa 

padome). 

 

.  

Ar šī zēna mākslas darbu atklāta arī ANO konference par 

Bioloģisko daudzveidību Hiderbaidā (Hyderabad) 

2012.gada oktobrī. 

 

 

Rūpes par Vidzemes 
upēm 
Reģionālajiem rīcības plāniem ir praktiskie 

elementi 

Vidzemē ir daudz mazo upju, kas ir piemērotas tūrismam 

un atpūtai, bet liela daļa no tām ir nekoptas – pilnas ar 

koku sanesumiem un to krasti ir aizauguši ar niedrēm. 

Tāpēc ir svarīgi informēt sabiedrību par to, kā šīs upes 

uzturēt. Vidzemes plānošanas reģions jau otro gadu pēc 

kārtas organizēja praktisko semināru, kura laikā  notika 

upju tīrīšana no aizsprostojumiem un latvāņu likvidēšana. 

Tika iesaistīti arī vietējie iedzīvotāji, un šī akcija izraisīja 

lielu mediju interesi: 

http://intranet.vidzeme.lv/images/Upload/Dalies_ar_failiem/wf_u

pju_talka.7z  

Lai ūdensceļi tiktu ilgtspējīgi un racionāli izmantoti, būtiska 

ir ūdensceļu atspoguļošana telpiskās attīstības plānos. 

Svarīgi ūdeņus uztvert, kā iespēju ekonomiskajai un 

sociālajai attīstībai. Reģionālā rīcības plāna ietvaros 

Vidzemes plānošanas reģions šī gada jūnijā pašvaldību 

pārstāvjiem organizēja divu dienu semināru. Tā mērķis – 

aplūkot plānošanas uzdevumus no dažādām 

perspektīvām. Projektā iesaistītie vides ūdeņu eksperti 

Loreta Urtāne un Andris Viesturs Urtāns sniedza lekciju 

par ūdensceļu potenciālu un izmantošanas iespējām 

pašvaldībās, savukārt starptautiski atzītie speciālisti 

JONAS BEHELS (Jonas Buechel) un MARKS GELDOFS 

(Marc Geldof) sniedza iespēju iepazīt plānošanu citā 

dimensijā (sabiedrības iesaistīšana plānošanas procesā, 

telpiskā plānošana kā dinamiska pieeja u.c.). 

  

Vēstījums par ūdensceļiem turpinās. Projekta vadītājs Niko 

van Lamsverde (Nico van Lamsweerde) runās par WF 

konferencē, kas notiks Ķīnā Jangžou (Yangzhou) pilsētā šī 

gada septembrī. www.wcc13.com/en/ 

 

 

Lūdzu, turpiniet sekot mums mūs mājas lapā, 

blogā, Linkedin un Twitter. Mēs turpinām iesākto! 

Kopš noslēguma konferences 2012.gada 

novembrī, Waterways Forward blogs ir apskatīts 

vairāk nekā 1000 reižu, kopumā pārsniedzot 

10000  www.waterways-forward.eu 

 

 

WF projektu šo trīs gadu laikā ir atbalstījis uzņēmums Grants Europe 

Consulting, kas sniedz palīdzību ES projektu ieviešanā, arī projektiem, kas 

saistīti ar  iekšzemes ūdeņu attīstību. 2013. gadā Grants Europe Consulting 

organizēs 6 seminārus, lai sagatavotu pilsētas un reģionus nākamajam 

finansēšanas periodam. Ja Jūs esat ieinteresēti, lūdzu sekojiet:  

www.grantseurope.eu 

 

Velsas politiķi palīdz turpināt 

iesākto  

 
Seminārs uzsver ūdensceļu 

ieguldījumu ES 2020 

Karaliskais velsiešu šovs, kas notiek katru gadu jūlijā 

Velsā, ir lielākais šāda veida pasākums Eiropā. 2012.gadā 

četru dienu laikā pasākumu apmeklēja gandrīz 25000 

viesu. Tas ir arī viens no vissvarīgākajiem ikgadējiem 

politiskajiem pasākumiem valstī, kas pulcina kopā 

politiķus un valsts iestādes, lai apspriestu jautājumus, kas 

galvenokārt saistīti ar lauksaimniecību. Pasākuma 

ietvaros notika seminār, kas veltīts iekšzemes 

ūdensceļiem un Europa 2020. 

Velsas Asamblejas Vides un ilgtspējīgas attīstības 

ministrs Džons Grifits (John Griffiths) sniedza atklāšanas 

runu. Ar semināra darbības gaitu iepazīstināja Džons 

Bridžmens (John Bridgeman), kurš skaidroja, cik svarīga 

ir bijusi starptautiskās pieredzes apmaiņa Velsas vēsturē, 

kad Velsa 19.gs. vidū kļuva par pirmo valsti, kurā vairāk 

cilvēku bija nodarbināti ražošanas nozarē, nevis 

lauksaimniecībā.  Waterways Forward ir savā ziņa, kas 

līdzīgs. 

 

 

Glens Millars (Glenn Millar) izskaidroja, kā 

multifunkcionāla iekšzemes ūdensceļu izmantošana 

atbalsta Europa 2020, uzņēmējdarbību un ekonomisko 

izaugsmi tādos sektoros kā tūrisms, sociālā ekonomika, 

jūrniecība, kultūras un radošais sektors un ilgtspējīgs 

transports. 

Semināru noslēdza Dr. Marks Langs (Mark Lang), Velsas 

ūdensceļu partnerības / interesentu grupas, kas palīdz 

pilnveidot Velsas ūdensceļu attīstības plānu, 

priekšsēdētājs. 
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