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Projekto apžvalga
Finansavimas pagal 4 kryptį sudarė sąlygas
Orjaku – šiuo metu veikiančiam žvejybos uostui
— tapti patrauklesniam kitiems sektoriams.

Latvija

Šis projektas – tai išsipildžiusi ilgalaikė vietinių žvejų svajonė plėtoti turizmo verslą regione, turinčiame prastai
išvystytą infrastruktūrą ir prastas valčių švartavimo bei prieigos prie jūros sąlygas. Glaudus bendradarbiavimas
su Hyjukalos FLAG ir vietos savivaldybe suteikė galimybę žvejams ir turizmo paslaugų teikėjams įgyvendinti trijų
etapų projektą, siekiant sudaryti sąlygas vietinio verslo efektyvumui didinti. Per pirmą etapą numatytas Orjaku
prieplaukos atnaujinimas, per antrą etapą – reikiamos infrastruktūros įrengimas, leidžiantis teikti paslaugas,
susijusias, pavyzdžiui, su vandeniu arba elektra. Per trečią, baigiamąjį, etapą turi būti įdiegiami įrenginiai, skirti
žvejams ir poilsiautojams (žvejų kambariai, sandėliavimo patalpos, skirtos įrankiams, šaldymo įrenginiams, žuvų
gaudymo įrangai laikyti). Patobulinta infrastruktūra spartins žvejybą šiame regione ir skatins kitų rūšių jūrinę
veiklą.
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Pagrindinės pamokos
>> Sąsajos su FARNET temomis: žuvininkystės produktų vertės didinimas ir turizmo formų diversifikacija.
>> Rezultatai. Projekto įgyvendinimo tikslas – sukurti daugiau su žvejyba susijusių darbo vietų ir padidinti vietinio regiono pajamas. Uosto plėtra turėtų išspręsti regiono gyventojų įdarbinimo problemas ir užtikrinti
„salos“ gyvenimo būdo gyvavimą. Veikiantis žvejybos uostas bus naudingas kitiems sektoriams (pvz., paslaugų sektoriui, plečiant galimą bendrą turizmo ir žvejybos veiklą) ir vietinei bendruomenei, nes, būdamas
turistų traukos centras bei vietinių žmonių gyvenamoji vieta, jis taps dar reikšmingesnis.
>> Perkeliamumas. Klausimai, susiję su mažu žvejų bendruomenės užimtumo lygiu ir senoviškomis arba neegzistuojančiomis infrastruktūroms, yra bendri daugeliui žuvininkystės regionų visoje Europoje. Šis projektas
žuvininkystės regionams siūlo modelį, siekiantį pagerinti jų infrastruktūras bei supažindinantį su keletu plėtros etapų, kuriuos koordinuoja bei kurių įgyvendinime dalyvauja atitinkamos suinteresuotos šalys.
>> Baigiamasis komentaras. Ši uosto plėtra – tai puikus pavyzdys bendradarbiavimo, vykstančio tarp vietinės
FLAG, savivaldybės ir regioninės valdžios institucijų, bei nemažų pajamų, kurios bus gaunamos iš vietinio
verslo ir NVO. Tikimasi, kad atnaujinus uostą pagerės regiono ateities perspektyvos, ir jis taps puikia nuolatinio gyvenimo vieta. Tikimasi, kad šios sąlygos paskatins jaunus žvejus persikelti į šią vietovę arba joje pasilikti
ir plėtoti regiono žvejybos verslą.

Bendros išlaidos ir EŽF įnašas
Visos projekto išlaidos: 536 980 eurų
>> EŽF 4 kryptis: 355 536 eurai
>> Nacionalinio bendrojo finansavimo lėšos: 111 845 eurai
>> Kitas viešasis finansavimas (savivaldybė): 89 599 eurai

Projekto informacija
Pavadinimas: Orjaku uosto palaikymo programa
Trukmė: 3 metai (pirmasis etapas – 2011 m. vasaris–rugsėjis, antrasis etapas – 2011 m. liepa– lapkritis ir
trečiasis, baigiamasis, etapas – 2013 m. gruodis).
Problemos nagrinėjimo data: 2012 m. vasaris.
Projekto vykdytojas
Käina Municipality
Ilmi Aksli – ilmi.aksli@kaina.hiiumaa.ee
+372 53420425		
www.kaina.hiiumaa.ee
FLAG duomenys		
Hiiukala FLAG, Estonia
Lia Rosenberg – info@hiiukala.org
+372 56941855
www.hiiukla.org
FLAG factsheet
Redaktorius: Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės direktorato generalinis direktorius.
Garantijų atsisakymas: nors Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktoratas atsako už šio dokumento parengimą, jis neatsako už jo turinį ir negarantuoja
duomenų tikslumo.
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