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Projekti ülevaade
Kohaliku õngepüügi- ja turismiorganisatsiooni
algatatud projekti eesmärk on taaselustada
piirkond Asti järve ümber, millel on suur, ent
kasutamata kalastamispotentsiaal, ning tõsta
teadlikkust kalastamisest, õngepüügist, tervisest ja keskkonnast.

Läti
Leedu

Burtnieku õngepüügi- ja turismikooli ühendus haldab Vecatese õngepüügi- ja puhkekeskust, kus turistidele
pakutakse varustuse laenutust, majutust ja ajaviitevahendeid. Koostöös mitme kohaliku turismi- ja keskkonnakaitseorganisatsiooniga korraldab ühendus õngepüügiga seotud üritusi, et harida noori ning teha piirkonnale
reklaami. Projekt, mida toetab 4. telg, hõlmab õngepüügi- ja keskkonnakaitsekoolitusi lastele ning noortele,
sealhulgas teooriat ja praktikat ning lisaks ka harivaid mänge. Varustuse soetamise ja puhkamise väikeinfrastruktuuri loomisega on projekt võimaldanud õngepüügi- ning turismikoolil mitmekesistada oma teenuseid ja
suurendada külastajate arvu. Samuti tekitab see piirkonnas nõudlust toidu, majutuse, turismi ja kalastamisvarustuse järele.
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Peamised õppetunnid
>> FARNETi teemade tähtsus: kalanduspiirkondade mitmekesistamine, turism, haridus, kohaliku koostöö
tugevdamine
>> Tulemused: projekti rakendamise järel kujunes turismihooaeg ühendusele väga edukaks ning külastajate
arv tõusis aastas 200-st ligikaudu 3 500-ni, ületades oluliselt ootusi. Selle tulemusena loodi üks täistööajaga
ja üks osalise tööajaga töökoht. Lastele pakutavad koolitused on osutunud huvipakkuvaks ka paljudele lapsevanematele. Suurenenud huvi arvesse võttes kavandab ühendus nüüd tegevuse laiendamist ja kavatseb
taotleda Euroopa Kalandusfondi toetust õngepüügi suvelaagrite korraldamiseks.
>> Ülekantavus: projekti maksumus on väike ja seda on võimalik rakendada üldkasutatavate veekogude ümber
teistes piirkondades, eeldusel, et piirkonnas on olemas kalavarud ja kohalikud asjaarmastajad. Samuti näitab
projekt, kui oluline on hea koostöö kohalike valitsusväliste organisatsioonide vahel. Edu alusena rõhutatakse
õngepüügi propageerijate ja populaarsete teleisiksuste kaasamist ning lisaks ka tugevat suunitlust
noortele.
>> Viimane märkus: projekti rakendamine aitas äratada ellu piirkonna, mis ei olnud majanduslikult aktiivne,
meelitades kohale turiste ja puhkajaid ning pakkudes kvaliteetseid koolitusi noortele.

Kogumaksumus ja Euroopa Kalandusfondi toetus
Projekti kogumaksumus: 16 800 eurot
>> Euroopa Kalandusfondi 4. telg: 11 400 eurot
>> Riiklik kaasrahastamine: 3 800 eurot
>> Täiendav rahastamine erasektorist: 1 600 eurot

Projekti andmed
Nimetus: Kalandus- ja turismiteenuste arendamine
Kestus: 2011		
Juhtumiuuringu kuupäev: jaanuar 2012
Projekti elluviija
Burtnieku õngepüügi- ja turismikool
Koordinaator: Inga Mickevica
mpojars@inbox.lv		
Telefon: +371 2945 6900		
www.burtniekulaivas.lv
FLAGi kontaktid		
Salatsist Ruhjani, Läti
mpojars@inbox.lv
+371 2945 6900
www.nosalacaslidzrujai.lv
FLAG teabeleht

Toimetaja: Euroopa Komisjon, Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat, peadirektor.
Vastutuse välistamine: ehkki Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat vastutab väljaande avaldamise eest üldiselt, ei vastuta ta selle sisu eest ega taga
andmete õigsust.
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