
 
 

 

 

 
 
Projekta nosaukums un numurs 

 
Transformations from Slum to Chic (Trans-form) Nr. LLI - 386 
 
Projekta partneri  
 
1) Biedrība Eiroreģions "Ezeru zeme" 

2) Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (SEZ)   
3) Rēzeknes novada pašvaldība 
4) Daugavpils pilsētas dome 
5) Krāslavas novada pašvaldība   
6) Paņevežu pilsētas administrācija    

7) Visaginas pašvaldības administrācija   
 

Projekta mērķis   
 
Projekta mērķis ir revitalizēt pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par 
pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām, tādējādi sniedzot vietējām kopienām sociāli ekonomisku 
labumu un veidotu sakoptu vidi. 
 
Projekts paredz revitalizēt pašvaldībām piederošās teritorijas ar dažāda rakstura vides 

piesārņojumu Daugavpilī, Rēzeknē, Krāslavā, Paņevežā un Visaginā - pavisam kopā attīrot un 
sakārtojot 5,53 ha zemes. 
 
Aktivitātes (Darba bloki) 
Galvenās projekta aktivitātes ietver un paredz virkni teorētisko apmācību, pieredzes apmaiņas un 
mācību braucienus uz projekta partneru teritorijām un citām vietām Eiropā (Čehijā, Vācijā un 

Nīderlandē), metodiskās rokasgrāmatas izstrādāšanu plānotājiem, 4 attīstības koncepciju un rīcības 
plānu izstrādi pilot teritoriju revitalizācijai, kā arī faktiskus zemes attīrīšanas darbus 4 partneru 
teritorijās. 
1. Projekta vadība 
2. Teritoriju plānotāju zināšanu par degradēto teritoriju ilgtspējīgu un videi draudzīgu plānošanu 
un revitalizāciju uzlabošana un pilnveidošana  

 mācību braucieni 

 metodoloģiska rokasgrāmata par teritoriju revitalizāciju   
3. Pilot akcijas plānošanā, izstrādājot dažāda veida plānošanas dokumentus - Daugavpils 
pilsēta, Rēzeknes SEZ, Visaginas un Paņevežu pilsētas. 
4. Pilot akcijas konkrētu vietu revitalizācijā    

o Rēzeknes novada pašvaldība (1,1 ha) - vecas ēkas demontāža un bērnu eko-
laukuma ierīkošana Lūznavā; 

o Daugavpils (~1 ha): konstrukciju demontāža un sporta un atpūtas laukuma 

ierīkošana Daugavpils cietokšņa teritorijā;  

o Krāslava: vecās ūdens attīrīšanas stacijas konstrukciju demontāža pielāgojot to 
uzņēmējdarbības attīstībai (1,6 ha); 

o Paņeveža: bijušās militārās teritorijas transformēšana mākslas un zaļajā zonā (2 
ha). 

5. Komunikācija 

 
Projekta īstenošanas periods 
24 mēneši: Aprīlis, 2018 – Aprīlis, 2020 
 
Projekta budžets: 520 348,94 EUR 
 
Daugavpils pilsētas domes projekta budžets: 64 278,15 EUR 

 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 54 636,42 EUR 
 

Valsts budžeta līdzfinansējums: 3214,00 EUR 
 
Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums: 6427,73 EUR 


