
 

 

 

Projekta „Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērt ību 
apsaimniekošanā” uzsākšanas sanāksme 

 

2011.gada 24.janvārī Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2, 2.stāva mazajā zālē plkst.11.45 
notika Kurzemes plānošanas reăiona administrācijas projekta „Pārrobežu sadarbība 
Ventas baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā” uzsākšanas sanāksme, kurā 
piedalījās vadošā partnera - Kurzemes plānošanas reăiona un 8 projekta partneru - 
Durbes, Kuldīgas un Saldus pašvaldību, Latvijas vides, ăeoloăijas un 
meteoroloăijas centra, biedrības „Liepājas ezeri”, Skodas rajona pašvaldības 
administrācijas, Ventas reăionālā parka un Vaclova Inta muzeja pārstāvji. Tikšanās 
mērėis bija diskutēt un pārrunāt aktuālus projekta uzsākšanas un īstenošanas 
jautājumus, vienoties par projekta koordinēšanu un savstarpējo sadarbību projekta 
īstenošanā.  

Pirmajā projekta periodā no 2011.gada janvāra līdz jūnijam projektā ir plānots uzsākt 
un īstenot šādas aktivitātes: 

- Publisks pētījums Ventas upes baseina teritorijā par to, kādas ir iedzīvotāju 
zināšanas par upes baseina apsaimniekošanu un dabas aizsardzības jautājumiem. 
Tas nepieciešams, lai izzinātu trūkumus un apzinātu vajadzības sabiedrības 
informēšanai tālākajās projekta aktivitātēs – sabiedrības informēšanas un 
iesaistīšanas kampaĦās. 

- Durbes ezera hidroloăiskā izpēte un novērtējums. Iegūtā informācija un izpētes 
rezultāti tiks izmantoti Durbes ezera dabas aizsardzības plāna izstrādei. 

- Ūdens kvalitātes un vides apstākĜu novērtējums Ventas upē, balstoties uz ūdens 
paraugu analīzi pirms un pēc Ventas upes tīrīšanas darbu veikšanas, ar mērėi 
noteikt upes gultnes tīrīšanas ietekmi uz ūdens kvalitāti un vides apstākĜiem 
Ventas upē.  

- Ventas upes tīrīšana 2 atsevišėos posmos pie Kuldīgas, kopumā 450 m garumā. 

- Mehanizēta Durbes ezera atsevišėu aizaugušo teritoriju attīrīšana, kā arī ezera 
piekrastes zonas attīrīšana, lai kavētu ezera aizaugšanu un uzlabotu piekĜūšanas 
iespējas ezera apsaimniekošanas un rekreācijas vajadzībām.  

- Dabas izziĦas takas izveide pie Cieceres ezera aptuveni 400 m garumā. Dabas 
izziĦas taka piedāvās iespēju gan bērniem, gan pieaugušajiem izzināt dabas 
procesus un atpūsties dabā.  

- Tehniskā projekta izstrāde izglītojošas ūdens takas izveidei Vieksniai, Ventas 
reăionālajā parkā. 

- Informācijas kampaĦa brīvprātīgo vides inspektoru piesaistei, brīvprātīgo vides 
inspektoru apmācību organizēšana Lietuvā un Latvijā, kā arī vides inspektoru 



darbam nepieciešamā ekipējuma iegāde un atsevišėu reidu veikšana ar mērėi 
aizsargāt zivju resursus upēs uz ezeros.  

Projektu atbalsta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-
2013.gadam, plānotais kopējais budžets ir 426 675.47 EUR (299 869.23 LVL), 85% 
no tā ir Eiropas Reăionālā attīstības fonda finansējums. 

Projektu plānots īstenot no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam.  
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