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           «Spēles laukums» 



Carnikavas novada ūdeņi 



Novada ūdeņu bagātība 

• Upes 

• Gauja 

• Langa 

• Eimura kanāls 

• Dzirnupe 

• Vecgauja 

 

• Ezeri 
• Dzirnezers 

• Ummis 

• Garezeri 

• Laveru ezers 

• Pulksteņezers 

• Serģis 

  

 

• Jūras piekraste 

 

 

• Vecupes 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Gauja
https://lv.wikipedia.org/wiki/Langa
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Eimura_kan%C4%81ls&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dzirnupe_(Gaujas_pieteka)&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Vecgauja&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dzirnezers
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ummis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Garezeri
https://lv.wikipedia.org/wiki/Laveru_ezers
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pulkste%C5%86ezers
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ser%C4%A3is_(ezers)&action=edit&redlink=1


Gaujas grīva 2007.g. 14. oktobrī. Foto: Ruslans 

Matrozis. 



Plūdu riska pārvaldības plāns . 

Iedzīvotāju blīvums applūšanas riska zonās pavasara plūdos ar 

varbūtību: 10% (pa kreisi), 1% (pa labi) un 0.5% (centrā) 



Gaujas grīva 2004.g. 9. oktobrī. Foto: Kaspars Funts 



Iespējams, jauna situācija. Noteces izmaiņas veicina 

sedimentāciju un aizaugšanu. Latvijas upju gada 

noteces sadalījums %: 1951-2009 



Gauja http://vitolds.blogspot.com/2012/04/lidosanas-prieki.html 



Nacionālās nozīmes plūdu riska teritorijas (Carnikava un 

Ādaži) preventīvie, gatavības un aizsardzības pasākumi 

 

 

• Plūdu riska mazināšanas pasākumu ,t.sk. 

aizsargdambju un Gaujas krastu 

stiprinājumu izbūve, 

• aizsargdambja, kanāla un sūkņu stacijas 

pārbūve, autoceļa klātnes paaugstināšana 



Langas upe 





Tehniski – ekonomiskais pamatojums Langas upes hidroloģiskā 

režīma uzlabošanai. (G.Zaķis). Langas gultnes aizaugums ar 

ūdenszālēm un niedrēm.  



Niedrāju ekspansija 



Ummis. Viens no 14 izdzīvojušajiem Latvijā! 

 Foto J.Kluša 



Dortmana lobēlija. Foto A.Opmanis 



Garezers. R.Arājas foto 



Dzirnezers. http://lilaste.eu/?l=2&m=4&s=4 



Piekrastes plānošana rekreācijai un bioloģiskās 

daudzveidības nodrošināšanai (D.Segliņas zīm.) 



Piekrastes atvēršana 





Vecupes 





Vecupes atklāšana. R.Arājas foto 

 



Vecupes atklāšana. R.Arājas foto 



Kopējas sapratnes nepieciešamība 

• Mēs bieži skatāmies tikai šauri no sava resora 

interesēm - bez izpratnes par ekosistēmu 

funkcionēšanu  un rīcību savstarpēju saistību 

•  “Zaļie”  -  lai viss saglabātos “zaļš un pēc 

iespējas neskarts” (bet vai tas nozīmē arī 

bioloģiski daudzveidīgs?) 

• Melioratori  - lai teritorija efektīvi drenējas un 

ūdens noteka būtu maksimāli  viegli 

apkopjama 

• Bet ir vēl citi «spēlētāji» 



Izrietošs secinājums 

 

• Ūdeņu apsaimniekošana  ir 

nepieciešama! 

• Bet - visām ieinteresētajām 

pusēm izdiskutējot «Kur, cik 

intensīvi, ar kādiem 

paņēmieniem» 


