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Igaunijā
“No Salacas
līdz Rūjai”

Projekta pārskats
Šī vietējās makšķerēšanas un tūrisma organizācijas uzsāktā projekta mērķis ir atdzīvināt Burtnieku ezera, kam ir liels, bet neizmantots zvejniecības potenciāls, apkārtējo teritoriju, kā arī
paaugstināt informētību par zvejošanu, makšķerēšanu un vidi.

Latvijā
Lietuva

Apvienība “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola” vada makšķerēšanas un atpūtas centru “Vecates”, kas
piedāvā aprīkojuma īri, apmešanos un izklaidi tūristiem. Sadarbībā ar vairākām vietējām tūrisma un vides organizācijām tā organizē ar makšķerēšanu saistītus pasākumus, lai izglītotu jauniešus un atbalstītu reģionu. Axis 4
atbalstītais projekts aptver bērnu un jauniešu apmācību makšķerēšanas un vides aizsardzības jomās, ietverot
gan teorētiskās un praktiskās nodarbības, gan arī izglītojošās spēles. Pateicoties aprīkojuma iegādei un nelielas
atpūtas infrastruktūras izveidošanai, makšķerēšanas un tūrisma skolai ir izdevies dažādot savus pakalpojumus
un palielināt apmeklētāju skaitu. Tādējādi pieaug arī pārtikas, apmešanās vietu, tūrisma un zvejas aprīkojuma
pieprasījums reģionā.
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Pamat mācības
>> Saistība ar FARNET tēmām: zvejniecības teritoriju diversifikācija, tūrisms, izglītība, vietējās sadarbības
nostiprināšana.
>> Rezultāti: pēc projekta īstenošanas apvienībai bija ļoti veiksmīga tūrisma sezona, jo tās apmeklētāju skaits
gadā pieauga no 200 līdz 3 500 apmeklētājiem, daudzkārt pārsniedzot paredzēto. Tā rezultātā tika izveidota
viena pilna un viena nepilna laika darbvieta. Izrādījās, ka bērniem piedāvātā apmācība ieinteresēja arī daudzus vecākus. Ņemot vērā augošo interesi, apvienība plāno paplašināt darbību un pieteikties EZF atbalsta
saņemšanai, lai organizētu makšķernieku vasaras nometnes.
>> Nodošanas iespēja: projekta izmaksas ir zemas, un to var īstenot pie valsts ūdenskrātuvēm arī citos reģionos, kuros ir zivis un vietējie entuziasti. Šeit svarīga ir arī laba sadarbība starp dažādām vietējām NVO. Vieni
no galvenajiem panākumu elementiem ir makšķerēšanas čempionu un populāru TV pārstāvju iesaistīšanās,
kā arī nopietna pievēršanās jauniešiem.
>> Noslēguma komentārs: projekta īstenošana palīdzēja atdzīvināt ekonomiski neaktīvu teritoriju, piesaistīt
tūristus un brīvdienu viesus, kā arī nodrošināja ļoti kvalitatīvu apmācību jauniešiem.

Kopējās izmaksas un EZF ieguldījums
Projekta kopējās izmaksas: EUR 16 800
>> EZF Axis 4: EUR 11 400
>> Valsts līdzfinansējums: EUR 3 800
>> Privātais līdzfinansējums: EUR 1 600

Projekta informācija
Nosaukums: Zvejniecības un tūrisma pakalpojumu attīstība
Ilgums: 2011. gads		
Lietas izpētes datums: 2012. gada janvāris
Projekta atbalstītājs
Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Koordinatore: Inga Mickeviča
mpojars@inbox.lv		
Tālrunis: +37129456900		
www.burtniekulaivas.lv
FLAG informācija		
No Salacas līdz Rūjai, Latvija
mpojars@inbox.lv
+371 29456900
www.nosalacaslidzrujai.lv
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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