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Projekta pārskats
Axis 4 finansējums ir ieguldīts Orjaku ostas
attīstībā, un tagad tā darbojas kā zvejas osta un
ir kļuvusi pievilcīgāka arī citām nozarēm.

KriE

Latvija

Šis projekts ir to vietējo zvejnieku un reģiona tūrisma uzņēmēju ilgtermiņa sapņa īstenošana, kuri cīnījās, lai
strādātu, neraugoties uz infrastruktūras, laivu noenkurošanas un piekļuves jūrai trūkumu. Ciešā sadarbībā ar
Hiiukala FLAG un vietējo pašvaldību, zvejnieku un tūrisma pakalpojumu nodrošinātāji ir uzsākuši trīs posmu projektu, lai izveidotu apstākļus efektīvākai vietējo uzņēmumu darbībai. Pirmais posms ietvēra Orjaku krastmalas
atjaunošanu, bet otrā posma laikā tika izveidota pakalpojumiem nepieciešamā infrastruktūra, nodrošinot ūdensapgādi un elektroapgādi. Trešais, pēdējais, posms ietver ēku iekārtošanu zvejniekiem un atpūtniekiem (telpas
zvejniekiem, noliktavas piederumiem, saldēšanas aprīkojums un telpas lomu uzglabāšanai). Šie uzlabojumi sekmēs zvejniecības dzīvotspēju reģionā un mudinās uzņēmējus ieviest dažādas citas ar jūru saistītas aktivitātes.
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Pamat mācības
>> Saistība ar FARNET tēmām: vērtības pievienošana zvejniecības produktiem un diversifikācija tūrisma formā.
>> Rezultāti: projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot ar zvejniecību saistīto nodarbinātību un ienākumu gūšanas
iespējas vietējā reģionā. Ostas attīstības mērķis ir bezdarba problēmas risināšana reģionā, kā arī salas dzīvesveida turpinātības nodrošināšana. Funkcionējoša zvejas osta būs izdevīga arī citām nozarēm (piemēram,
pakalpojumu nozarei, izvēršot tūrisma un zvejniecības potenciālo kopdarbību) un vietējai kopienai, tādējādi
paaugstinot visa reģiona vērtību gan kā tūristu apskates objektam, gan kā vietējo iedzīvotāju dzīvesvietai.
>> Nodošanas iespēja: nepietiekamas nodarbinātības, kā arī novecojušas vai neesošas infrastruktūras problēmas zvejnieku kopienās ir raksturīgas daudziem Eiropas reģioniem. Šis projekts piedāvā posmveida attīstības
paraugmodeli ar iesaistīto pušu koordināciju un iesaistīšanos tiem zvejniecības reģioniem, kuri cenšas uzlabot savu infrastruktūru.
>> Noslēguma komentārs: šī ostas attīstība ir labs piemērs sadarbībai starp vietējo FLAG, pašvaldību un reģionālo pārvaldi, to atbalstot ar ievērojamu vietējo uzņēmumu un NVO ieguldījumu. Cerams, ka ostas attīstīšana
par mūsdienīgu centru ļaus šo reģionu uzskatīt par tādu, kuram ir nākotne un kurš būtu laba dzīves vieta. Tā
ieceres pamatā ir apstākļu maiņa, kas radīs labu iespēju jaunajiem zvejniekiem un iedrošinās viņus pārcelties
uz šo reģionu vai palikt šeit uz dzīvi un atbalstīt vietējo zvejniecību.

Kopējās izmaksas un EZF ieguldījums
Projekta kopējās izmaksas: EUR 536 980
>> EZF Axis 4: EUR 355 536
>> Valsts līdzfinansējums: EUR 111 845
>> Cits sabiedriskais līdzfinansējums (municipalitāte): EUR 89 599

Projekta informācija
Nosaukums: Atbalsts Orjaku ostai
Ilgums: 3 gadi (pirmais posms — no 2011. gada februāra līdz septembrim, otrais posms — no 2011. gada
jūlija līdz novembrim, trešais posms — līdz pabeigšanai 2013. gada decembrī).
Lietas izpētes datums: 2012. gada februāris
Projekta atbalstītājs
Keinas (Käina) municipalitāte
Ilmi Aksli – ilmi.aksli@kaina.hiiumaa.ee
+372 53420425		
www.kaina.hiiumaa.ee
FLAG informācija		
Hiiukala FLAG Igaunijā
Lija Rozenberga (Lia Rosenberg) – info@hiiukala.org
+372 56941855
www.hiiukla.org
FLAG factsheet
Redaktors: Eiropas Komisija, Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts, ģenerāldirektors.
Atruna: Kaut arī Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par šā dokumenta vispārējo izveidi, tomēr tas nav atbildīgs par dokumenta saturu un
negarantē datu precizitāti.
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