
 
 

 

           

2018.gada 23.aprīlī tika noslēgts finansēšanas līgums starp Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministriju un Kurzemes plānošanas reģionu par Interreg V-A 

Latvijas – Lietuvas programmas projekta  LLI – 303, “Dzīve tīrākā vidē - labākai 

nākotnei !” (“Clean Brownfields”) īstenošanu. 

Šis ir Kurzemes plānošanas reģiona un iesaistīto pašvaldību ilgi lolots, 

pilnveidots un beidzot atbalstu saņēmis projekts. Projekta vadošais partneris ir 

Kurzemes plānošanas reģions, no Latvijas puses projektā iesaistījušās Kuldīgas, 

Skrundas, Ventspils un Saldus novadu pašvaldības, no Lietuvas puses – Kauņas pilsētas 

pašvaldība, Kauņas reģionālā attīstības aģentūra, Klaipēdas un Telšu rajonu 

pašvaldības.  

Projekts ilgs divus gadus un tā noslēgumā Kuldīgas novada pašvaldība 

atbrīvosies no 366 tonnām piesārņojuma kādreizējās pilsētas dārzniecības teritorijā, 

iegūstot iespējas slēpošanas trases attīstībai tālākā nākotnē, Saldus un Ventspils novadu 

pašvaldībās nojauks divus bīstamus un piesārņotus graustus – kādreizējās dzīvojamās 

mājas Rubā un Ugālē. Skrundas novada pašvaldība dzelzceļa tuvumā iegūs 11 ha 

sakārtotas teritorijas, kas kādreiz piederējusi militārajai bāzei, bet turpmāk sekmīgi 

varētu tikt izmantota uzņēmējdarbības vajadzībām. Kauņas pašvaldība attīrīs un 

sakārtos 10 000 m2 bij. militārās pilsētiņas teritorijas un izveidos jaunu futbola stadionu. 

Telšu rajona pašvaldība attīrīs un sakārtos vienu hektāru ar naftas produktiem 

piesārņotas teritorijas bijušajā militārajā pilsētiņā, lai nākotnē to varētu izmantot 

saimnieciskai darbībai.  

Projekta ietvaros tiks likts pamats vērtīgam ieguvumam un lielam 

izaicinājumam nākotnē Klaipēdas rajona pašvaldībai – tehniskā dokumentācija bij. 

derīgo izrakteņu teritorijas sakārtošanai Gargždu tuvumā. Pašlaik tā ir pēc 

saimnieciskās darbības beigām izveidojusies dīķu teritorija, kas, atbilstoši izbūvēta, var 

kļūt par plaši izmantotu sporta un atpūtas vietu iedzīvotājiem.  

Savukārt, Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Kauņas reģionālo attīstības 

aģentūru rūpēsies par darbinieku un pašvaldību speciālistu apmācību degradētu 

teritoriju sakārtošanai gan semināru, gan pieredzes braucienu veidā.    

Ir notikusi projekta partneru pirmā tikšanās, kuras noslēgumā dalībnieki 

iepazinās ar Kuldīgas pašvaldības pieredzi degradētu ēku atjaunošanā vēsturiskā 

teritorijā - sakārtoto bijušo ebreju sinagogas ēku kompleksu izmantošanai pašvaldības 

bibliotēkai un mākslas namam, kā arī peldbaseina un sporta skolas ēku kompleksu. 



 
 

  Pašlaik pašvaldībās, kur plānotas infrastruktūras investīcijas vai tehniskās 

dokumentācijas sagatavošana, aktuālā darbība tiek veltīta iepirkumu procedūras 

veikšanai. 

Projekta īstenošana ir nozīmīga ne tikai Kurzemes plānošanas reģionam un 

iesaistītajiem partneriem. Ar to plānots aktualizēt jautājumu par milzīgo degradēto 

teritoriju/ objektu skaitu Latvijā un Lietuvā, to sakārtošanai nepieciešamo sistēmu, 

atbalstu un sociālekonomisko potenciālu. Projekta rezultāti ir arī papildinājums  

teritoriju revitalizācijai, kas Latvijā jau tiek īstenota ES fondu līdzfinansētās darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” vides aizsardzības un resursu izmantošanas 

efektivitātes prioritārā virziena ietvaros. 

Mēs strādājam,  

 

lai pēc projekta pabeigšanas šādas ainas vairs neredzētu, piemēram,  

 Ugālē, Latvija                                                              



 
 

 Rubā, Latvija 

 

 Kauņā, Lietuva 

 

 Telšos, Lietuva. 

Informāciju sagatavoja: 

Sarmīte Ozoliņa 

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija 

projekta vadītāja 

tel. 29453184, e-pasta adrese: sarmite.ozolina@kurzemesregions.lv 

06.06.2018. 
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