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Izstrādāta Darba standartprocedūras rokasgrāmata 
Igaunijas un Latvijas glābšanas dienestu kopīgai reaģēšanai 
ar jūras piesārņojumu saistīto katastrofu gadījumā un 
sagatavoti atbilstoši mācību materiāli; 
Uzlabots glābšanas darbu aprīkojums: 6 jūras tipa 
glābšanas laivas ar piekabi, 6 laivu dzinēji, 6 virves ar spoli, 
30 hidrotērpi, 6 glābšanas riņķi, 60 glābšanas vestes – 
Salacgrīvas, Saulkrastu, Jaunciema, Slokas, Rojas un 
Dundagas VUGD nodaļās;  
Divas kopīgas pārrobežu mācības ar partnerorganizācijām 
(krasta apsardzi, policiju, robežsardzi, vides organizācijām, 
ostām), ko organizē VUGD;  
Mācības Igaunijas mazo jahtu ostu pārstāvjiem par 
iesaisti glābšanas darbos;  
4 piebraucamie ceļi līdz jūrai Engures, Rojas, Salacgrīvas 
un Ventspils novadu pašvaldībās, tādējādi pie jūras būs 
iespējams nokļūt ar VUGD transportu, kā arī nogādāt 
laivas nepieciešamajā vietā; 
Publicitātes pasākums: seminārs-nometne piekrastes 
jauniešiem un brīvprātīgajiem 

«Droša jūra»   



Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana 

Izstrādāts «Latvijā spēkā esošo normatīvo prasību apkopojums 

attiecībā uz Baltijas jūras makroaļģu izmantošanu pārtikā un 

dzīvnieku barībā» un sagatavotas «Vadlīnijas Baltijas jūras 

makroaļģu izmantošanai pārtikā un dzīvnieku barībā», materiāli 

publicēti KPR mājas lapā 

https://www.kurzemesregions.lv/sagatavoti-materiali-kas-palidzes-

orienteties-likumu-un-prasibu-labirintos-juras-makroalgu-

izmantosanai-partika-vai-bariba/ . 

 

Veikta piekrastes pašvaldību pārstāvju intervēšana. 

 

 

2020.gadā tiek veikti vairāki pētījumi:  

- aļģu vākšanas un audzēšanas normatīvā regulējuma 

izvērtējums; 

- pētījums par Kurzemes piekrastei piemērotākajām aļģu 

savākšanas un pirmsapstrādes uzglabāšanas 

tehnoloģijām; 

- makroaļģu ieguves un pārstrādes sociālekonomisko 

aspektu novērtējums Latvijā, nozares attīstības 

potenciāla novērtējums Kurzemes reģionā; 

- pētījums par Kurzemes piekrastē visbiežāk sastopamās 

aļģes furcelārijas ķīmisko sastāvu un potenciālo 

izmantošanas vērtību; 

 

Plānots 2020./21.g. organizēt pieredzes apmaiņas vizīti 

Kurzemes piekrastes pašvaldību esošajiem vai 

potenciālajiem makroaļģu vācējiem un pārstrādātājiem. 
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(ieviešanas periods 01.01.2019.-30.06.2021.) 



Jauna resursa – apaļā jūrasgrunduļa komerciālas zvejniecības 
potenciāla izpēte  

2019.gadā:  
noorganizēta pirmā ieinteresēto pušu tikšanās Klaipēdā, 
20.-21.novembrī, no Latvijas iesaistot ZM, ZST, BIOR, 
Latvijas Zvejnieku federāciju, Baltijas Zivsaimnieku 
apvienību, Liepājas rajona partnerību,Liepājas piekrastes 
zvejniekus, t.sk. noorganizēta studiju vizīte uz Liepāju; 
 

 

2020.gadā:  
piedalīties un nodrošināt Latvijas partneru iesaisti 
projekta pasākumos Gdaņskā (11.-12. marts) un Dānijā 
(maijā),  t.sk. izstrādāt projekta pieteikumu, kas veidos 
pamatu liela mēroga projektam apaļā jūrasgrunduļa 
zvejas komercializācijai Baltijas jūras reģionā.  
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2019-2020, 12 mēneši 
 

EUR 54667 
 

Goby Fishing 
 

KPR loma projektā – iesaistīt 
projektā ieinteresētās puses no 
Latvijas – zvejnieku 
organizācijas, pārstrādātājus, 
pētniecības institūcijas, lai 
veicinātu apaļā jūrasgrunduļa 
nozveju, jaunu produktu 
attīstību un tirgus noietu. 

1) Vadošais partneris – Kalmāras pašvaldība, Zviedrija; 

2) Jūrniecības institūts Gdaņskā (Maritime Institute in Gdańsk, 
MIG), Polija; 

3) Low Impact Fishers of Europe/LIFE, Eiropas NVO 
(www.lifeplatform.eu); 

4) Kurzemes plānošanas reģions; 

5) Zviedrijas dievidaustrumu LEADER organizācija; 

6) Kalmāras reģiona pārvalde, Zviedrija; 

7) DTU Aqua – Nacionālais ūdens resursu institūts, Dānijas 
Tehniskā universitāte (National Institute of Aquatic 
Resources, an institute at the Technical University of 
Denmark (DTU), Dānija. 

Projekta mērķis - ir izstrādāt starptautisku projekta pieteikumu, lai veicinātu apaļā jūrasgrunduļa (Neogobius melanostomus) 
komerciālu zveju visā Baltijas reģionā 

http://www.lifeplatform.eu/
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Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un  
ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā 

✓ Kopējās investīcijas Kurzemes jahtu ostās – 2,7 milj. EUR - padziļināšanas, navigācijas iekārtas, jaunas piestātnes, jahtu 
pacēlāji un glabāšanas laukumi, servisa ēku būvniecība/rekonstrukcija, krastu stiprināšana utldz.  

✓ Jaunas piestātnes (palielinot vietu skaitu no 102 līdz 242 Kurzemes jahtu ostās) 
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Jūrtaka – 1200 km garš maršruts gar jūras 
piekrasti Latvijā un Igaunijā: 
- Marķēts, kur maršruts atvirzās no jūras krasta 

līnijas; 
- 45 lielās norādes zīmes Kurzemē 
- 80 informācijas stendi/plāksnes ceļotāju 

informēšanai/orientēšanai Kurzemē 
- Detalizēts ceļvedis, karte (papīra+ pdf online) 
- Mājas lapa www.jurtaka.lv 

www.coastalhiking.eu  
- FB, Instagram profili jaunumiem/aktualitātēm 
- Video 

 
 
 
 
 
 
.......... 
2020-2022 – top Jūrtakas  
pagarinājums Lietuvā un  
Mežtaka Kurzemē 
 

 
 

 
 

 
 

Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un 
Igaunijā /Coastal Hiking/ 

http://www.jurtaka.lv/
http://www.jurtaka.lv/
http://www.jurtaka.lv/
http://www.jurtaka.lv/
http://www.jurtaka.lv/
http://www.coastalhiking.eu/
http://www.coastalhiking.eu/
http://www.coastalhiking.eu/
http://www.coastalhiking.eu/
http://www.coastalhiking.eu/


Lauku teritorijas jeb «iekšzeme» 
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Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana 
Lietuvā (Pārgājienu projekts) (ieviešanas periods 01.06.2020.-31.05.2022.) 

2020.gadā plānotie darbi: 
• Ekspedīcija ar ekspertu Juri Smaļinski u.c. interesentiem  Kurzemē fiksējot vajadzīgo 

informāciju ceļvedim un mājas lapai; 
• Jānoorganizē mācību vizīte Kurzemē Lietuvas partneriem, 
• Jāsagatavo foto banka par Kurzemes posmu; 
• Jāuzsāk darbs pie Mežtakas ceļveža izveides; 
• Jāatjauno Jūrtakas ceļveža Kurzemes daļa; 
• Jāuzsāk darbs pie Mežtakas un Jūrtakas paplašinātās kartes izveides; 
• Jāuzsāk darbs pie ceļojumu pakešu 
      izveides ceļojumu aģentūrām; 
Nepārtraukta komunikācija sociālajos 
tīklos un darbs ar masu mēdijiem. 

 

Projekta mērķis - izveidot un popularizēt divus kopīgus pārrobežu garās 
distances pārgājienu maršrutus – Mežtaku un Jūrtaku, kas šķērso Latvijas 

un Lietuvas teritoriju, tādējādi palielinot tūristu skaitu reģionā. 
 

Tiek paredzēts, ka veikto mārketinga pasākumu rezultātā 

nakšņošanu skaits lauku apvidos pieaugs par vismaz 5% gada 

laikā pēc abu maršrutu pabeigšanas. 

Plānotās aktivitātes Latvijā un Kurzemē: 
• Apsekot maršrutu, izveidot un saskaņot 

maršruta trasējumu ar zemes īpašniekiem 
• Veikt maršruta marķēšanu dabā 
• Izveidot foto banku maršruta mārketingam 
• Sagatavot un izdot pārgājienu maršrutu ceļvežus 

– Jūrtaka un Mežtaka  
• Sagatavot un izdot pārgājienu maršrutu kartes -  

Jūrtaka, Mežtaka un Baltijas pārgājienu karte, 
• Sagatavot un izdot rokasgrāmatu pārgājienu 

organizatoriem 
• Sagatavot un izgatavot informācijas plāksnes/ 

plakātus par maršruta gaitu 
• Noorganizēt pieredzes apmaiņas vizīti Vācijā 
• Noorganizēt 2 Lietuvas partneru pieredzes 

apmaiņas vizītes Kurzemē 
• Noorganizēt mēdiju vizītes 
• Radīt marketinga video par Mežtaku 
• Popularizēt produktu tūrisma izstādēs Vācijā un 

Nīderlandē 
• Tiks strādāts, lai Kurzemē pirmo reizi Baltijas 

valstīs garās distances maršruta kāds posms 
saņemtu kvalitātes sertifikātu -  «Leading Quality 
Trail – Best of Europe» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta partneri: 

- Vadošais partneris: Kauno regiono plėtros agentūra 
- Latvijas lauku tūrisma asociācija «Lauku ceļotājs» 
- Lietuvos kaimo turizmo asociacija 
- Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 
- Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija 
- Kurzemes plānošanas reģions 
- Kuldīgas novada pašvaldība 
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Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības 

pasākumus Latvijā un Lietuvā 

 
“VideoGuard” rezultātā:  
✓ Paaugstināta tiesībsargājošo institūciju kapacitāte 14 

Kurzemes un 3 Ziemeļlietuvas pašvaldību teritorijās, uzstādot 
kopumā 181 stacionāro video novērošanas kameru, 8 mobilās 
video novērošanas kameras, kā arī aprīkojot ar modernu datu 
apstrādes tehniku 14 monitoringa centrus.   

✓ Izveidots dažāda līmeņa tiesībsargājošo institūciju sadarbības 
tīkls, kas ļauj operatīvi apmainīties ar informāciju no video 
novērošanas kamerām, tā nodrošinot efektīvāku 
tiesībsargājošo institūciju darbību un paaugstinot 
sabiedrības drošības līmeni. 

✓ Lai apliecinātu apņemšanos vēl ciešāk sadarboties 
sabiedriskās drošības uzlabošanā, tika parakstīts Nodomu 
protokols, kas  paredz attīstīt sadarbību starp projektā 
iesaistīto pašvaldību tiesībsargājošajām struktūrvienībām un 
Valsts policiju videonovērošanas datu apmaiņā un 
likumpārkāpumu novēršanā. 
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          Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei ! 



Paldies! 
Aiga Meri 

+371 29483674 

Aiga.meri@kurzemesregions.lv 

www.kurzemesregions.lv 


