
Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja

"Nepieciešama skaidra degradēto
teritoriju, t.sk., ēku, klasifikācija,

metodoloģija to izvērtēšanai, vadlīnijas
darbā ar šādām teritorijām, regulāri
plānots ārēja  finansējuma atbalsts.
Nepieciešama regulāra informācijas
apmaiņa par  jaunākajām metodēm,

tehnoloģijām degradētu teritoriju
sakārtošanai. Degradētās teritorijas

sakārtojamas vismaz divu iemeslu dēļ:  1)
sabiedrības drošība, 2) resursu taupīga

izlietošana un jaunu iespēju radīšana
uzņēmējdarbībai un sabiedrībai." GINTA RODERTE DZĪVE TĪRĀKĀ VIDĒ –

LABĀKAI NĀKOTNEI
(CLEAN BROWNFIELDS)

 "Degradētu  teritoriju revitalizācijai nepieciešami
ne tikai finansiāli ieguldījumi, bet arī veiksmīgi

un dažkārt radoši risinājumi, lai degradētas
teritorijas un objekti kļūtu sabiedrībai noderīgi

un ilgtspējīgi.  
Gūtās atziņas, iespējas uzzināt par objektu

attīstības iespējām un zināšanas par dažādiem
sadarbības un finansējuma modeļiem šo

teritoriju sakopšanai lieti noderēs turpmāk, lai
nodrošinātu Kuldīgas novadā esošo degradēto

teritoriju revitalizāciju."

 "Kopumā vērtējot, projekts
ir ļoti noderīgs, jo

pašvaldību teritoriju
sakopšana ir nopietna
problēma, kuru risinot,

pašvaldības spiestas tērēt
ievērojamus naudas
līdzekļus no saviem

budžetiem.
Pieredzes apmaiņa ar citām

pašvaldībām Kurzemes
reģionā, kā arī kaimiņvalstīs

ir ļoti noderīga un tā
palīdzēs pašvaldībām

efektīvāk risināt teritoriju
sakopšanas un

atjaunošanas jautājumus
nākotnē."

PROJEKTA LLI-303 REZULTĀTI 
KURZEMĒ UN DAĻĀ LIETUVAS

Projektā
gūtās atziņas

Kurzemes plānošanas reģions
Biroja adrese :  Valguma iela 4A ,  Rīga
pasts@kurzemesregions .lv www .kurzemesregions .lv

Brošūra ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs brošūras saturu
pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma

par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

"Projekta realizācijas laiks tā
dalībniekiem bija aktīvs,
darbiem un notikumiem

piepildīts. Pieredzes
braucienos pašvaldības

speciālistiem bija iespēja
iepazīties ar dažādām

pieejām, kā  tiek revitalizēti
agrākie industriālie, militārie

un dabas resursu ieguves
objekti ne tikai kaimiņvalstī

Lietuvā, bet arī Polijā un
Vācijā."

 "Interesantie un
saturīgie semināri,

pieredzes apmaiņas
braucieni, jauniegūtie
kontakti un zināšanas
lieti noderēs dažādu
projektu īstenošanā

arī turpmāk."

Īstenošanas laiks: 01.05.2018 - 30.04.2020
Projektā plānotais ERAF finansējums: 889 520,56 EUR

Programmas mājas lapa :  www .latlit .eu

  Oficiālā ES mājas lapa :  www .europa .eu

A I G A  V A N A G A  - P O R IĶ E
Vecākā projektu vadītāja Kuldīgas Attīstības aģentūrā

S A R M Ī T E  O Z O L IŅAM A R I T A  M E L V E R E
Projektu vadītāja Saldus novada

pašvaldībā

E D G A R S  Z E B E R L IŅŠ
Skrundas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas vadītājs

Ventspils novada 
 pašvaldības Attītstības

nodaļas  vadītāja

RASA GRUBLIAUSKĪTE
Klaipēdas rajona pašvaldības

galvenā speciāliste
 "Semināri un pieredzes
braucieni parādīja, cik

daudzveidīgas un
sarežģītas ir degradētās
teritorijas un cik daudz

ieguvumu sniedz to
sakārtošana. Šīs

zināšanas noderēs
plānošanā un darbā mūsu

pašvaldībā ilgākā laika
periodā."

"Sadarbība ar kolēģiem no citām
Lietuvas un Latvijas pilsētām deva
iespēju dalīties pieredzē un labajā

praksē. Nodibinātie kontakti un iegūtās
zināšanas un prasmes nodrošināja
vienmērīgu projekta norisi un lika
pamatus turpmākai sadarbībai."

M I N D A U G A S  N O R K U S
Telšu rajona pašvaldības galvenais

speciālists

"Projekta īstenošanas laikā Kauņas
pilsētas pašvaldības pārstāvji piedalījās

apaļā galda diskusijā par degradēto
teritoriju atjaunošanas iespējām.

Mācību vizīšu laikā Polijā, Vācijā un
Latvijā viņi apmeklēja pamestus,

piesārņotus objektus, kas ir atjaunoti
jaunai dzīvei,  un ieguva jaunas idejas
par degradēto teritoriju reģenerācijas

un izmantošanas iespējām."

A U ŠR I N E  K U S T I E N E
Kauņas pilsētas administrācijas galvenā

speciāliste"Risinot dažādas problēmas vietējā līmenī,
plānojot un īstenojot l ielus infrastruktūras

projektus, pašvaldību pārstāvjiem ir ļoti
svarīgi regulāri sekot l īdzi zinātnieku vai

valsts institūciju sniegtajai informācijai par
pašvaldībām aktuāliem jautājumiem, apzināt

kaimiņvalstu labo praksi,  kā arī apspriest
praktiskus jautājumus ar kolēģiem citās

pašvaldībās vai mērķgrupās."

E L E N A  T A L OČK A I T E
Kauņas Reģionālās attīstības aģentūras

projektu vadītāja



KLAIPĒDAS RAJONA PAŠVALDĪBA

         Vadošais projekta partneris
Administrācijas adrese: Valguma iela 4a, Rīga, Latvija
Projekta aktivitātes:   Zināšanu papildināšana un komunikācija par
degradēto teritoriju veidiem, to sakārtošanas un izmantošanas
iespējām. Projekta laikā notikuši 5 semināri,  2 tematiskās
darbnīcas un 2 pieredzes braucieni,  kuros savas zināšanas
papildinājuši kopumā vismaz 150 pārstāvji no Kurzemes
pašvaldībām. 
Plānotais finansējums:  83 268,67 EUR
Kontakti:  Sarmīte Ozoliņa, projekta vadītāja, tālr. +371 29453184,
e-pasts: sarmite.ozolina@kurzemesregions.lv  

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBA

DZĪVE TĪRĀKĀ VIDĒ – LABĀKAI NĀKOTNEI

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Atrašanās vieta: Striķu iela 3, Saldus, Latvija
Projekta aktivitātes:  Ēkas “Ceļinieki” nojaukšana Rubas pagastā,
Saldus novadā, veidojot jaunu teritoriju, kas nākotnē kalpos
iedzīvotāju vajadzībām kultūras un atpūtas nolūkos. Aizvākti
būvgruži,  util izētas videi kaitīgās azbestcementa loksnes,
nolīdzināts laukums 450 m2 platībā un apsēts ar zāli.
Plānotais finansējums:  43 854,90 EUR.
Kontakti:  Marita Melvere, projektu vadītāja, tālr.+371 25479826, 
e-pasts marita.melvere@saldus.lv 

Projekta teritorija un
paveiktais 

Atrašanās vieta: Laisves avēnija 46, Kauņa, Lietuva
Projekta aktivitātes:  Izglītojošas aktivitātes Lietuvā: 1 tematisks
seminārs "Degradēto teritoriju apsaimniekošana Latvijā un Lietuvā:
izaicinājumi un praktiskie risinājumi", 3 apaļā galda diskusijas
Telšos, Kauņā un Gargždos par degradēto teritoriju pārvaldību,
pašvaldību vajadzībām, 2 mācību vizītes un noslēguma konference.
Plānotais finansējums:  58 990,00 EUR
Kontakti:  Elena Taločkaite, projektu vadītāja, tālr. +370 37209354,
 e-pasts: elena@krda.lt

KAUŅAS REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS
AĢENTŪRA

9
PROJEKTA  PARTNERI

Kurzemes plānošanas reģions,

4 Kurzemes pašvaldības, Kauņas

Reģionālā attīstības aģentūra un 

3 Lietuvas pašvaldības.

2 
NOJAUKTI  GRAUSTI

Degradētu ēku nojaukšana un

teritorijas sakopšana

4
SAKĀRTOTAS  TERITORIJAS

Atrašanās vieta: Laisves avēnija 96, Kauņa, Lietuva
Projekta aktivitātes: atjaunots 10 400 kv.m. futbola stadions

Panemunē, Kareiviņu ielā. Uzrakta vecā zeme, viss laukums
izlīdzināts un pārklāts ar 20 centimetru augsnes kārtu, kurā tika

iesēts zāliens. Atjaunotajā Kauņas futbola stadionā varēs ne tikai
trenēties, bet arī rīkot futbola sacensības.

Plānotais finansējums:  123 056,20 EUR
Kontakti:  Aušrine Kustiene, galvenā speciāliste, tālr.+370

61514361, e-pasts: ausrine.kustiene@kaunas.lt

KAUŅAS PILSĒTAS ADMINISTRĀCIJA

TELŠU RAJONA PAŠVALDĪBA
Atrašanās vieta: Žemaites iela 14, Telši,  Lietuva

Projekta aktivitātes:  Attīrīta ar naftas produktiem piesārņotā
augsne bijušo Telšu kazarmu teritorijā. Pēc sagatavotā

apsaimniekošanas plāna noteikti divi zemesgabali kopā apm. 3 ha
platībā, kur izrakta un uz vietas attīrīta piesārņotā augsne apmēram

6700 kv.m., izmantojot baktērijas un citas organiskās piedevas
(bioremediācija).

Plānotais finansējums:  188 339,60 EUR
Kontakti:  Mindaugas Norkus, galvenais speciālists,   tālr. +370

44451269, e-pasts: mindaugas.norkus@telsiai.lt

Atrašanās vieta: Skolas iela 4, Ventspils, Latvija
Projekta aktivitātes:  Demontēta iedzīvotājiem bīstama 5 stāvu

dzīvojamā māja Rūpnīcas ielā 7, Ugālē, sakārtota teritorija ar
plānoto kopējo platību 5223 kv.m. Ēkas vietā izbūvēta asfalta

seguma brauktuve un bruģakmens ietve, kā arī izveidots apzaļumots
laukums, kurā pašvaldība plāno ierīkot bērnu rotaļu laukumu.

Plānotais finansējums:  153 485,08 EUR
Kontakti:  Ginta Roderte, Attīstības nodaļas vadītāja, 

tālr. +371 27870866, e-pasts: ginta.roderte@ventspilsnd.lv

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Atrašanās vieta: Raiņa iela 11, Skrunda, Latvija

Projekta aktivitātes:  Padomju armijas betona rūpnīcas
teritorijas, Kalna ielā 17, Skrundā, sakopšana piedāvāšanai

investoriem un privātiem uzņēmējiem kā iespējamo vietu
biznesa attīstīšanai. No būvgružiem, krūmiem un atkritumiem

atbrīvota teritorija 11,34 ha platībā.
Plānotais finansējums:  34 414,07 EUR

Kontakti:  Edgars Zeberliņš, Attīstības nodaļas vadītājs, 
tālr. +371 63350454, e-pasts: edgars.zeberlins@skrunda.lv

Atrašanās vieta: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Latvija
Projekta aktivitātes: Attīrīta teritorija no piesārņojuma 212 m2
platībā Siltumnīcu ielā 12, Kuldīgā. Bijušajā Kuldīgas komunālā

kombināta dārzniecības teritorijā savākti un util izēti gan cietas,
gan šķidras konsistences (t.sk. mazuts) bīstamie atkritumi 366

tonnu apjomā.
Plānotais finansējums:  158 062,44 EUR

Kontakti:  Aiga Vanaga - Poriķe, vecākā projektu vadītāja,
tālr. +371 63350641, e-pasts: aiga.vanaga@kuldiga.lv 

Atrašanās vieta: Klaipēdas iela 2, Gargždi, Klaipēdas apriņķis, Lietuva
Projekta aktivitātes: Izpētīta teritorija apmēram 150 ha platībā

Klaipēdas rajona Gargždos un Dovilos. Veikti provizoriskie ekoloģiskie
pētījumi - gan gruntsūdeņu un augsnes paraugu iegūšana tālākai

analīzei (vismaz 13 urbumi), gan virszemes ūdens paraugu vākšana
kvalitātes analīzei (vismaz 8 paraugi).
Plānotais finansējums: 46 049,55 EUR

Kontakti: Rasa Grubliauskīte, galvenā speciāliste,   tālr. +370 46452062,
e-pasts: rasa.grubliauskyte@klaipedos-r.lt

15,96 ha
SAKOPTA  VIDE

Projekta rezultātā attīrītā teritorija

Kurzemē un daļā Lietuvas

Teritorijas sakopšana un

piemērošana jaunai izmantošanai


