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iki Rūjos“

Projekto apžvalga
Šiuo vietos meškeriojimo ir turizmo organizacijos inicijuotu projektu siekiama atgaivinti vietovę aplink Burtniekų ežerą, kuris turi didelį,
tačiau neišnaudotą žvejybos potencialą, ir
pateikti žinių apie žvejybą, meškeriojimą, sveikatą ir aplinką.

Latvija
Lietuva

Asociacija „Burtniekų meškeriojimo ir turizmo mokykla“ valdo meškeriojimo ir poilsio centrą „Vecates“, kuriame
siūloma įrangos nuoma, nakvynė ir pramogos turistams. Bendradarbiaudama su keliomis vietos turizmo ir aplinkos organizacijomis, ji rengia su meškeriojimu susijusius renginius, kad šviestų jaunimą ir populiarintų šią vietovę. Pagal 4 kryptį remiamas projektas apima vaikų ir jaunimo mokymą meškerioti ir saugoti aplinką, įskaitant
teorinius ir praktinius kursus bei mokomuosius žaidimus. Įsigijusi įrangos ir sukūrusi mažą poilsio infrastruktūrą,
meškeriojimo ir turizmo mokykla sugebėjo paįvairinti savo paslaugas ir padidinti lankytojų skaičių. Ji taip pat
kuria maisto, nakvynės ir turizmo sektoriaus bei žvejybos įrangos paklausą.
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Pagrindinės pamokos
>> Sąsajos su FARNET temomis: žuvininkystės sričių įvairinimas, turizmas, švietimas, vietos bendradarbiavimo
stiprinimas
>> Rezultatai: įgyvendinus šį projektą, turizmo sezonas asociacijai buvo labai sėkmingas – ji sulaukė gerokai
daugiau lankytojų nei tikėjosi, per metus jų skaičius išaugo nuo apytiksliai 200 iki 3 500. Todėl buvo sukurta
viena darbo vieta visai darbo dienai ir viena darbo vieta ne visai darbo dienai. Daugelį tėvų taip pat sudomino
vaikams siūlomi mokymai. Atsižvelgdama į išaugusį susidomėjimą, asociacija planuoja plėsti savo veiklą ir
ketina panaudoti EŽF paramą meškeriotojų vasaros stovykloms organizuoti.
>> Perkeliamumas: šis projektas yra pigus ir gali būti įgyvendintas šalia valstybinių vandens telkinių kituose
regionuose, jei tik juose yra žuvų ir vietos entuziastų. Šis projektas taip pat parodo, koks svarbus įvairių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas. Pagrindiniais sėkmės elementais įvardijamas meškeriojimo
čempionų ir populiarių televizijos veikėjų dalyvavimas, taip pat didelis dėmesys jaunimui.
>> Baigiamasis komentaras: šio projekto įgyvendinimas padėjo atgaivinti ekonomiškai neaktyvią teritoriją,
pritraukiant turistų, atostogautojų ir teikiant aukštos kokybės jaunimo mokymus.

Bendros išlaidos ir EŽF įnašas
Bendra projekto kaina: 16 800 EUR
>> EŽF 4 kryptis: 11 400 EUR
>> Bendrasis valstybės finansavimas: 3 800 EUR
>> Privačiojo finansavimo dalis: 1 600 EUR

Projekto informacija
Pavadinimas: Žvejybos ir turizmo paslaugų plėtra
Trukmė: 2011 m.		
Problemos nagrinėjimo data: 2012 m. sausio mėn.
Projekto vykdytojas
Burtniekų meškeriojimo ir turizmo mokykla
Koordinatorė: Inga Mickevica
mpojars@inbox.lv		
Telefonas: +371 2945 6900		
www.burtniekulaivas.lv
FLAG duomenys		
Nuo Salacos iki Rūjos, Latvija
mpojars@inbox.lv
+371 2945 6900
www.nosalacaslidzrujai.lv
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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