
L.Laipeniece
Biedrības ‘Liepājas rajona partnerība’

EZF administratīvā
 

vadītāja
06.11.2012.



1.Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības 
darbības, atjaunošana un attīstība 

895520,4 Ls
2. Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza 

mēroga infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstība

344230,66 Ls
3. Ekonomiskās darbības restrukturēšana, 

pārorientācija un darbību dažādošana 
70734,88 Ls









1.rīcība 
2.rīcība
2 biedrības ‘ROB-LANKA’

 projekti (Prūšu 
ūdenskrātuves teritorijas 
labiekārtošana tūrisma 
veicināšanai un 
pakalpojumu dažādošanai 
Priekules novadā)

Biedrības ‘Kalētu vietējās 
iniciatīvas grupa’

 
projekts 

‘Ūdenstūrisma attīstība 
Bārtas upes baseinā’

3.rīcība 





1.rīcība


 

Kazdangas centra zivju dīķu, peldvietas 
labiekārtošanas un ūdens pievades 
sistēmas ierīkošana

 
tūrisma aktivitāšu 

veicināšanai;


 

Atpūtas vietas izveide pie dīķa 
Dzēkainis Cīravas pagastā;



 

Infrastruktūras izveide, lai nodrošinātu 
piekļuvi akvakultūras uzņēmumam 
Kazdangā;



 

Piekļuves nodrošinājums akvakultūras 
saimniecībām Apriķos.

2.rīcība
3.rīcība





1.rīcība
Laivu piestātnes, auto stāvvietas 

izbūve un piebraucamā
 

ceļa 
rekonstrukcija pie Durbes ezera

Teritorijas labiekārtošana un ceļa 
rekonstrukcija

2.rīcība
Publisko piekļuves vietu 

labiekārtošana un tūrisma 
attīstības veicināšana pie 
Durbes ezera 

Durbes ezera ekoloģiskā
 

stāvokļa 
uzlabošana

3.rīcība







1.Rīcība
3 projekti ceļu posmu rekonstrukcija -

 (1) Nīcas novada Bernātos; (2) Zivju 
kūpinātava –

 
mols Jūrmalciemā; (3) 

Klaipi –
 

Mežmaļi Otaņķu pagastā;
2.Rīcība
Bārtas krastu labiekārtošana un tūrisma 

pakalpojumu dažādošana Nīcas 
novadā;

Jūras piekrastes iedzīvotāju tradicionālie, 
zvejā

 
balstītie ēšanas paradumi un 

zivju kūpināšana
Kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu izbūve viesnīcai
 

‘Jūrnieka 
Ligzda’

Pamatlīdzekļu un materiālu iegāde 
publiskās ūdenstiplnes –

 
Papes ezera 

zivsaimniecības un ūdenstūrisma 
attīstībai

3.rīcība







1.Rīcība
Piekrastes zvejniecības 

kultūrvēsturiskā
 

mantojuma 
saglabāšana un popularizēšana 
Papes ciemā;

Papes bākas stāvlaukuma 
labiekārtojuma rekonstrukcija 
Papes ciemā

2.rīcība
Pamatlīdzekļu iegāde 

zivsaimniecības un 
ūdenstūrisma attīstībai Papes 
ezerā

3.rīcība





1.rīcība
Gājēju celiņa izveide un Grobiņas 
ūdenskrātuves krasta labiekārtošana;

Pieejamības nodrošināšana Baltijas jūrai;
Ceļa Spilvas –Šķēde rekonstrukcija;
Liepājas

 
ezera pieejamības 

nodrošināšana.
2.rīcība
3 projekti Tūrisma klubam ‘Oga’

 
-

 
par 

Aktīvā
 

tūrisma centra ‘Kuršu Vikingu 
apmetne’

 
izveidi un aprīkošanu, kā

 
arī

 vikingu liellaivas iegādi, autentisku 
vikingu un kuršu tērpu un audiogida 
izveidi

Tāšu ezera laivu bāze
3.rīcība 











1.rīcība
Akmensraga ceļa rekonstrukcija;
Palīgēkas rekonstrukcija par muzeja 

ekspozīcijas ēku ;
Pāvilostas novadpētniecības muzeja 

jumta rekonstrukcija;
2.rīcība
Laivu ceļš

 
Sakas upē;

Jahtu ostas servisa ēkas rekonstrukcija 
un teritorijas labiekārtošana;

Zivju kūpināšanas infrastruktūras 
izveide Pāvilostā

3.Rīcība
2 projekti ?????











1.rīcība
2.rīcība
3.rīcība



3 darba grupas:
(1)EZF 4.prioritārais virziens –

 
šī

 
plānošanas 

perioda pieredze un izaicinājumi nākotnē;
(2)Piekrastes attīstība
(3)Zivsaimniecība iekšzemē



Laba sadarbība un iestrādes (VRG=ZVRG):


 
Uzsākta sadarbība ar zvejniekiem un tā

 pamazām uzlabojas;


 
Ir taustāmi projektu rezultāti;


 
Pieredzes apmaiņa, sadarbība starp ZVRG;


 
Konsultatīvais un izglītojošais atbalsts 

projektu iesniedzējiem;


 
Pētījumi -

 
iespējas pamatot vajadzības;



-
 

Zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju 
noteikšana;

-
 

ZVRG dažādība un finansējuma dalījuma 
principi;

-
 

ZVRG kapacitāte un procesa nepārtrauktība 
starp periodiem;

-
 

Nozares pārstāvju iesaiste;
-

 
Mazs finansējuma apjoms vienam projektam;

-
 

Dažādi fondi –
 

viena pieeja;
-

 
Pilsētas un ZVRG;

-
 

Konservatīva zvejnieku kopiena;
-

 
Pašpatēriņa zveja;





 
ZVRG teritoriju paplašināšana attiecībā

 
uz 

republikas nozīmes pilsētām:
-

 
Produkcijas realizācijas vietas (nodrošinot 
saikni ar lauku teritorijām); 

- Ja pilsētās veido VRG (piem.ar ERAF), tad 
sadarbības komponente kopīgām aktivitātēm; 

-
 

Sadarbības veidi (kopīga teritorija, projektu 
saņēmēji, projektu īstenošanas vieta); 

- Biedē
 

pilsētu dominējošā
 

ietekme.





 

Veicināt izpratni par kooperācijas ieguvumiem vietējā
 līmenī

 
(īsās ķēdes –

 
izejvielas, uzglabāšana, cena) 



 

Zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas (iekšzeme –
 piekraste); 

–Vai LAP garantē
 

zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju 
attīstību iekšzemē? 

–Jāturpina plašāka diskusija ar iesaistīto pušu 
iesaistīšanu. 



 

Atbalsts projektiem pēc to būtības (produktīvie, 
publiskie) nevis atkarībā

 
no saņēmēja 

–Regula uzliek ierobežojumus būtībai, bet vai 
saņēmējiem; 

–Ideju priekšatlase ZVRG 





 
Piekraste –

 
dzīves veids;



 
Darba vietas –

 
tūrisms;



 
Dabas aizsardzības un attīstības līdzsvars;



 
Kultūrvēsture, tradīcijas;



 
Nepieejama vieta;



 
Zems pastāvīgo iedzīvotāju skaits;



 
Piekrastes zveja, zivju pārstrāde;



 
Infrastruktūra –

 
moli, piekļuve, piestātnes;



 
Izglītība esošajiem un nākamajiem zvejniekiem;



 
Projekti –

 
jaunu produktu/uzņēmējdarbības 

veidu testēšanas iespējas;





 
Pievienotā

 
vērtība vietējiem produktiem;



 
Reģionālo zīmolu attīstība;



 
Uzņēmēji nedomā

 
ilgtermiņā

 
un kopienas 

attīstībai;


 
Tūristi atstāj tikai atkritumus...



 
Mazo ostu attīstība



 
Baltijas jūra / piesārņojuma problēmas;



 
Pludmales



 
Piekrastes erozija





 
Iekšējiem ūdeņiem (ezeriem/upēm) obligāti jābūt 
4.ass ietvaros;



 
Iekšējo ūdeņu izmantošanas/ apsaimniekošanas/ 
aizsardzības pasākumi jāiestrādā

 
vietējās 

stratēģijās
 

(piemēram zivju pavairošana, laivu 
dzinēji utt.); 



 
Ezeri/upes (to īpatsvars reģionos) ir nozīmīgs 
resurss reģionu attīstībai, kuriem jāpievieno 
vērtība

 
(darba vietas, pakalpojumi, pieejamība-

 infrastruktūra utt.); 





 
Zivis ir galvenais resurss un zivsaimniecībai jābūt 

prioritātei iekšējo ūdeņu apsaimniekošanā
 

(piem. 
makšķerēšana, zveja, akvakultūra utt.); 


 
Iekšējiem ūdeņiem nepieciešami vienoti 

plānošanas/apsaimniekošanas dokumenti 
(individuāla pieeja reģionos Kurzeme, Latgale utt.); 


 
Iekšējo ūdeņu izmantošanu var prognozēt, arī

 apsaimniekot vieglāk (jūra atražo vairāk pati) -
 rezultāts/ieguvumi ātrāk sasniedzams; 





 
Jāveicina iekšējo ūdeņu kompleksa 
apsaimniekošana un zivju resursu 
aizsardzība/pavairošana vietējā

 
mērogā

 
t.i. 

papildus finansējums šīm darbībām. 
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