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Piejūras tirdziņš

Mērķis: zivju tirdziņa izveide.
Rezultāts: radīta iedzīvotājiem jauna iespēja 

realizēt savus ražojumus pievilcīgās un 
tirdzniecībai piemērotās telpās, kā

 
arī

 
iespēja 

iedzīvotājiem un viesiem iegādāties vietējos 
ražojumus.

Kopējais finansējums, LVL: 
24 780,77
Publiskais (EZF) finansējums, LVL: 
18 000



Jūras piekrastes iedzīvotāju tradicionālie, zvejā
 balstītie ēšanas paradumi un zivju kūpināšana

Mērķis:
 

dažādot tūrisma pakalpojumu klāstu, 
novērst tūrisma radīto negatīvo ietekmi uz vidi, 
kā

 
arī

 
attīstīt jaunus pakalpojumus 

zivsaimniecības sfērā.
Rezultāts: nobruģēti celiņi un laukumi pie atpūtas 

vietām, uzstādītas lapenes, teritorija 
labiekārtota ar atkritumu tvertnēm un 
apgaismojumu. Radīta infrastruktūra, kas dod 
iespēju dažādot esošos tūrisma pakalpojumus 
viesnīcā

 
„Jūrnieka Ligdza”

 
un piedāvāt jaunu 

pakalpojumu tūristiem –
 

zivju kūpināšanu.

Projekta kopējais finansējums, LVL: 21 308,19
Projekta publiskais (EZF) finansējums, LVL: 

11 999,99



Biedrības "Burtnieku makšķerēšanas un 
tūrisma skola" pakalpojumu attīstība 

zivsaimniecībai un tūrismam

Mērķis: veicināt maza mēroga infrastruktūras 
un ar zivsaimniecību saistītās 
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu un 
attīstīšanu, nodrošinot apmācības 
makšķerēšanā

 
un tūrismā, organizējot 

dažādas sporta aktivitātes, tādējādi 
dažādojot nodarbošanās iespējas 
zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās un 
uzlabojot teritorijas pievilcību.

Rezultāts:
 

inventāra iegāde makšķerēšanas 
un tūrisma skolai apmācību nodrošināšanai 
un pasākumu organizēšanai.

Kopējās finansējums, LVL:
 

11840
Publiskais (EZF) finansējums, LVL:

 
7992,04



Jauno reindžeru materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana lašveidīgo zivju nārsta iespēju 

palielināšanas pasākumu realizēšanai

Rezultāts:
•

 

Atbrīvoti taimiņu migrācijas ceļi.
•

 

Par bebru nodarījumu taimiņu nārsta kavēšanā

 

informēti 4 
skolu Gaujas nacionālajā

 

parkā

 

(Ieriķu pamatskola, Stalbes 
pamatskola, Raiskuma pamatskola, Priekuļu vidusskola) 
skolēni ~150 skolēni.

•

 

Notikuši 4 pārgājieni „bebru darbības izpēte”, ar jau minēto 
skolu pārstāvjiem, gar mazajām upēm Gaujas baseinā

 

(gar 
Pērļupi, Lenčupi, Sveķīti, Rauni).

•

 

Sastādīti 4 novērošanas protokoli un ierakstīts video ar 
situāciju mazajās upēs Gaujas baseinā.

•

 

Iegādāts inventārs projekta mērķu sasniegšanai.

Kopējais finansējums, LVL: 5407,54
Publiskais (EZF) finansējums, LVL: 3590,90

Mērķis: Gaujas Nacionālā
 

parka teritorijā
 

attīstīt esošo un iespējamo tūrisma un 
zivsaimniecības potenciālu, Gaujas pieteku un atteku upēs, palielinot lašveidīgo zivju 
nārsta iespējas, izpētē

 
un praktiskajā

 
darbībā

 
iesaistot vietējo jaunatni –

 
potenciālos 

jaunos „reindžerus”, viņu aktivitātēm –
 

izpētei un praktiskajai darbībai nodrošinot 
atbilstošu materiāltehnisko bāzi.



Informatīvas un izglītojošas dabas 
ekspozīcijas izveide: Gaujas upes zivju 

daudzveidība
Mērķis:

 
iepazīstināt un izglītot Gaujas 

nacionālā
 

parka iedzīvotājus un 
apmeklētājus par Gaujas zivju 
daudzveidību.

Rezultāts: daudzveidīgi informatīvi un 
izglītojoši materiāli vides izglītības jomā

 par zivju daudzveidību Gaujā.

Kopējais finansējums, LVL: 6052
Publiskais (EZF) finansējums, LVL: 

5446,80



Foreļu kanāla 
labiekārtošana

Mērķis: zivju audzēšanas demonstrāciju kanāla labiekārtošana, 
mācību bāzē

 
“Zivju prieks”

 
ar praktiskiem piemēriem varētu 

papildināt tur īstenotās apmācības. Projekts ir būtisks papildinājums 
aizsprosta būvei un zivju ataudzēšanas vietas iekārtošanai dzirnavu 
kanālā. Demonstrāciju kanālā

 
esošās zivis un dzīvie organismi ir 

paraugu ņemšanas vieta mācību semināru vajadzībām un zivju 
ataudzēšanas vieta, lai biedrība gūtu saimnieciskās darbības 
ieņēmumus.

Rezultāts: nožogots kanāla posms ar caurplūstošu upes ūdeni un 
meniķu sistēmu. Pie izteces ūdens tiek bagātināts ar skābekli ar 
dabīga virpuļa palīdzību, kas veidojas īpaši izbūvētā

 
konstrukcijā.

Kopējais finansējums, LVL: 13
 

000
Publiskais (EZF) finansējums, LVL: 8702,06



Zivju dīķa atjaunošana, labiekārtošana un 
pieejamības nodrošināšana Mores 

muzeja teritorijā
Mērķis:

 
popularizēt sabiedrībā

 
zivsaimniecības iespējas Mores 

pagastā, saglabājot un uzskatāmi demonstrējot muzeja brīvdabas 
ekspozīcijā

 
pagātnes pieredzi dīķsaimniecībā. 

Rezultāts: muzeja teritorijā
 

labiekārtota teritorija ap dīķi, ierīkots grants 
celiņš

 
nodrošinot pieejamību dīķim, uzstādīti velosipēdu turētāji. 

Ekspozīcijas stendā
 

var aplūkot informāciju par zivju dīķiem 
Mores pagastā, par dīķsaimniecības pieredzi.

 
Apmeklētājiem ir 

jauns piedāvājums –
 

saskarsme ar dīķa faunu: zivju barošana, 
pirmās iemaņas makšķerēšanā, zaļo varžu vērošana dažādās 
attīstības fāzēs u.c. Dīķī

 
dzīvo 205 līnēni un 3 raudiņas. 

Projekta kopējais finansējums, LVL: 20 000
Projekta publiskais (EZF) finansējums, LVL: 
18 000



Durbes ezera ekoloģiskā
 

stāvokļa 
uzlabošana

Mērķis:
 

tehnikas iegāde ezera aizauguma 
mazināšanai, kas nodrošinās dabas aizsardzību 
un ekoloģiskā

 
stāvokļa uzlabošanu Durbes 

ezerā
 

un veicinās bioloģiskās daudzveidības un 
zivsaimniecības attīstību.

Kopējais finansējums, LVL:
 

5085
Publiskais (EZF) finansējums, LVL:

 
3432,37



Pamatlīdzekļu iegāde zivsaimniecības un 
ūdenstūrisma attīstībai Papes ezerā

Mērķis/rezultāts: iegādātās niedru 
pļaujmašīnas kalpo zivju resursu un ezera 
infrastruktūras efektīvai apsaimniekošanai, 
regulārai laivu piestātņu uzturēšanai 
(ūdensaugu pļaušana).

Kopējais finansējums, LVL:
9552,47
Publiskais (EZF) finansējums, LVL:
6447,91



Akmensraga ceļa 
rekonstrukcija

Rezultāts:
 

īstenojot projektu ir rekonstruēts 
Akmesraga ceļš, kas kalpo kā

 
piekļuve 

vietējiem īpašumiem, Akmensraga kapiem, 
Akmensraga bākai un pludmalei. 
Rekonstruētais ceļš

 
uzlabo vietējo iedzīvotāju 

dzīves kvalitāti, jo Akmensragā
 

dzīvojošie 
iedzīvotāji tagad var ērti ar saviem auto nokļūt 
līdz novada centram, pie bērniem var iebraukt 
skolas autobuss. Ceļš

 
veicina arī

 
Pāvilostas 

novada tūrisma
 

attīstību, jo tagad 
apmeklētājiem ir pieejama Akmensraga bāka, 
kas agrāk nebija pieejama ar parastiem 
transporta līdzekļiem, jo ceļš

 
nebija 

izbraucams ar vieglo auto. 
Projekta kopējais finansējums, LVL: 

41848,09
Projekta publiskais (EZF) finansējums, LVL:

 25938,90



Paldies!
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