
 

 

Uzsāk īstenot projektu par pārrobežu sadarbību Ventas upes baseina apgabala 
dabas vērt ību apsaimniekošanā 

 

2011.gada janvārī Kurzemes plānošanas reăiona administrācija ir uzsākusi īstenot 
projektu „Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērt ību 
apsaimniekošanā” .  

Projekta teritorija aptver visu Ventas upes baseina teritoriju – Kurzemes reăionu 
Latvijā, Klaipēdas un Mažeiėu reăionus Lietuvā.  

Punktveida un izkliedētā piesārĦojuma slodze Latvijā un pārrobežu piesārĦojuma 
pārnese no Lietuvas rada nozīmīgu ietekmi uz Baltijas jūras vides kvalitāti. Projekta 
mērėis ir sekmēt Ventas upes baseina teritorijas vides resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu, tādējādi veicinot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas Nr. 
2000/60/EK ieviešanu pārrobežu kontekstā. 

Lai uzlabotu Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbību, kā arī nodrošinātu pieredzes 
apmaiĦu un plānotu kopīgus risinājumus ūdens kvalitātes uzlabošanai Ventas upes 
baseinā, projektā plānots izstrādāt Ventas upes baseina pārrobežu apsaimniekošanas 
plānu. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr. 2000/60/EK (Ūdens 
struktūrdirektīva) nosaka, ka upes baseinā, kur ūdens resursu lietošanai var būt 
pārrobežu ietekme, prasības šajā direktīvā noteikto vides aizsardzības mērėu 
sasniegšanai, un, jo īpaši, visas pasākumu programmas, ir jāsaskaĦo visā upes 
baseina rajonā. Šī prasība ir tieši attiecināma uz Ventas upes baseinu, kura viena 
trešdaĜa atrodas Lietuvas teritorijā, bet divas trešdaĜas Latvijas teritorijā. Latvijā un 
Lietuvā ir paralēli izstrādāti Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plāni, kas 
ietver vides kvalitātes mērėus un pasākumu programmas laba ūdeĦu stāvokĜa 
sasniegšanai katrā no valstīm līdz 2015.gadam. Tomēr abi minētie Ventas baseina 
apgabala apsaimniekošanas plāni koncentrējas uz katras valsts teritoriju un tajos nav 
ietverti konkrēti pārrobežu sadarbības pasākumi. Projekta uzdevums ir, balstoties uz 
Latvijas un Lietuvas Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plāniem, identificēt 
pārrobežu sadarbības pasākumus, izstrādāt pārrobežu pasākumu programmu un tās 
ieviešanas mehānismus, izveidot sabiedrības iesaistīšanas mehānismus, veikt 
konkrētus upes apsaimniekošanas pasākumus, izglītot un informēt Ventas upes 
baseina apgabala iedzīvotājus. 

Lai uzlabotu virszemes ūdeĦu kvalitāti un nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanu, 
projektā paredzēts veikt upju un ezeru tīrīšanas darbus, vides novērtējumu un dabas 
aizsardzības plānu izstrādi.  

Lai paaugstinātu sabiedrības vides apziĦu Ventas upes baseina apsaimniekošanas 
jautājumos, projektā ir plānots īstenot plašu sabiedrisko kampaĦu, organizēt 
apmācības pašvaldību pārstāvjiem, iesaistīt brīvprātīgos zivju resursu aizsardzības 
pasākumos, kā arī organizēt izglītojošu nometni un brīvprātīgo darbu upes attīrīšanai. 
Projektā paredzētas arī tādas aktivitātes kā dabas izziĦas taku plānošana un veidošana, 
informatīvo stendu uzstādīšana.  



Projekta partneri no Latvijas ir Kurzemes plānošanas reăiona administrācija, Durbes, 
Kuldīgas un Saldus pašvaldības, Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas 
centrs, un biedrība „Liepājas ezeri”, partneri no Lietuvas - Skodas rajona pašvaldības 
administrācija, Ventas reăionālais parks un Vaclova Inta muzejs.  

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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