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Projekta partneri:
Vadošais partneris: Stokholmas reģiona adminstrācija
Karaliskais Tehnoloģiju ins�tūts (Zviedrija)
Haninges pašvaldība (Zviedrija)
Bal�jas Vides forums (Igaunija)
Tartu Universitāte (Igaunija)
biedrība “Igaunijas makšķerēšanas tūrisms” (Igaunija)
Kurzemes plānošanas reģions (Latvija)
Pār�kas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais ins�tūts “BIOR” (Latvija)
Ventspils novada pašvaldība (Latvija)
Klaipēdas Universitāte (Lietuva)
Zivsaimniecības pakalpojumi pie Lietuvas Lauksaimniecības ministrijas (Lietuva)
Nacionālais jūras zvejniecības pētniecības ins�tūts (Polija)
Tūrisma asociācijas “Ziemeļu Kašubija” vietējā tūrisma organizācija (Polija)
Bal�jas Jūras vides aizsardzības komisija, HELCOM (Somija)



Informācija par projektu:

 Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītājs: 
             Edvīns Drigins (edvins.drigins@kurzemesregions.lv)         
Kurzemes plānošanas reģiona projekta mārke�nga koordinatore: 
             Zane Gaile (zane.gaile@kurzemesregions.lv)

Ieviešanas laiks: 
             02.10.2017. – 30.09.2020.; 
             projekts pagarināts līdz 31.03.2021.

Projekta kopējais finansējums:
             € 3 221 336,40 
             t.sk. Eiropas Reģionālā a�s�bas fonda līdzekļi € 2 620 136,21
Kurzemes plānošanas reģiona finansējums:
             € 251 455,00 
             t.sk. Eiropas Reģionālā a�s�bas fonda līdzekļi € 213 737,00



Projekta mērķis:
A�s�t un popularizēt Bal�jas jūras reģionu kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma gala 
mērķi, fokusējo�es uz jūras taimiņu kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma produktu, 
a�stot ilgtspējīgas un efek�vas apsaimniekošanas vadības metodes, orientētas uz 
jūras taimiņiem, s�prināt  Bal�jas jūras reģiona makšķerēšanas tūrisma pārvaldības 
ietvaru.

 
              Zivju nārsta ceļu atjaunošanas pilotprojek� Bal�jas jūras piekrastes upēs 
              Zviedrijā, Lietuvā, Polijā, Igaunijā un Latvijā

              

Projekta fokuss vērsts divos virzienos:

Makšķerēšanas tūrisma galamērķu izveide projekta partnervals�s



Projekta rezultā� Latvijā:
Izveidots pamats Kurzemes kā starptau�ski nozīmīga makšķerēšanas tūrisma 

galamērķa a�s�bai, popularizējot resursus un makšķerēšanas 
piedāvājumus interneta vietnē 

www.bal�cseafishing.com 



Projekta rezultā� Latvijā:

No�kuši sep�ņi Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma galamērķa a�s�bas 
apmācību semināri makšķerēšanas gidiem, tūrisma uzņēmējiem un ci�em 
interesen�em. Semināros secīgi apska�� jautājumi par makšķerēšanas tūrisma 
potenciālu, produktu veidošanu un mārke�nga instrumen�em. 

Semināru videolekcijas skatāmas šeit

https://www.kurzemesregions.lv/videolekciju-kurss-kurzemes-ka-makskeresanas-turisma-galamerka-veidosanai-pieejams-ikvienam-interesentam/
https://www.kurzemesregions.lv/videolekciju-kurss-kurzemes-ka-makskeresanas-turisma-galamerka-veidosanai-pieejams-ikvienam-interesentam/
https://www.kurzemesregions.lv/videolekciju-kurss-kurzemes-ka-makskeresanas-turisma-galamerka-veidosanai-pieejams-ikvienam-interesentam/


Projekta rezultā� Latvijā:

Rokasgrāmata lejuplādējama šeit

Izstrādāta rokasgrāmata Kurzemes kā makšķerēšanas 
tūrisma galamērķa a�s�bai. 

Apzinā� Kurzemes makšķerēšanas gidi 
un informācija par sep�ņiem gidiem publicēta portālā www.bal�cseafishing.com

https://www.kurzemesregions.lv/izstradata-rokasgramata-kurzemes-ka-makskeresanas-turisma-galamerka-attistibai/
https://www.kurzemesregions.lv/izstradata-rokasgramata-kurzemes-ka-makskeresanas-turisma-galamerka-attistibai/
https://www.kurzemesregions.lv/izstradata-rokasgramata-kurzemes-ka-makskeresanas-turisma-galamerka-attistibai/


Projekta rezultā� Latvijā:

Kurzeme kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis pārstāvēta 
starptau�skā makšķerēšanas tūrisma izstādē 
Itālijā (Vicenza, 2020)

Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma 
galamērķa popularizēšanai izveido� trīs reklāmas videorullīši, 
kas stāsta par makšķerēšanas iespējām dažādām mērķa grupām. 

Video skatāmi šeit

https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-ka-makskeresanas-turisma-galamerka-popularizesanai-izveidoti-video-reklamas-rullisi/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-ka-makskeresanas-turisma-galamerka-popularizesanai-izveidoti-video-reklamas-rullisi/
https://www.kurzemesregions.lv/kurzemes-ka-makskeresanas-turisma-galamerka-popularizesanai-izveidoti-video-reklamas-rullisi/


Projekta rezultā� Latvijā:
Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma popularizēšanai izdota brošūra ar kar� 
“Makšķerē Kurzemē!” latviešu un angļu valodā. 
Brošura ar kar� izpla�� Kurzemes 
tūrisma informācijas centros 
un makšķernieku veikalos.

Visām projekta partnervals�m 
izstrādāts vienots makšķernieka ē�kas kodekss, 

kas ir rekomendējošs makšķerēšanas gidiem. Ē�kas kodekss 
publicēts brošūrā “Makšķerē Kurzemē!” / “Go fishing in Kurzeme!” 

Brošura ar kar� lejuplādējama šeit

https://www.kurzemesregions.lv/projekta-retrout-izdota-brosura-ar-karti-makskere-kurzeme/
https://www.kurzemesregions.lv/projekta-retrout-izdota-brosura-ar-karti-makskere-kurzeme/
https://www.kurzemesregions.lv/projekta-retrout-izdota-brosura-ar-karti-makskere-kurzeme/


Projekta rezultā� Latvijā:
Veikts pē�jums par makšķerēšanas tūrisma 
ietekmi uz reģionālo ekonomiku. 
Pē�jumā apska�ta esošā situācija 
minētājā jomā projekta partnervals�s 
un padziļinā� veikta izpēte 
pilo�eritorijā - Kurzemes rietumu daļā. 

Pē�jums lejuplādējams šeit

https://www.kurzemesregions.lv/nosledzies-petijums-par-makskeresanas-turisma-ietekmi-uz-regionalo-ekonomiku/
https://www.kurzemesregions.lv/nosledzies-petijums-par-makskeresanas-turisma-ietekmi-uz-regionalo-ekonomiku/
https://www.kurzemesregions.lv/nosledzies-petijums-par-makskeresanas-turisma-ietekmi-uz-regionalo-ekonomiku/


Projekta rezultā� Latvijā:
Ventspils novada Labragā, pie Rīvas upes ietekas jūrā izveidots 
migrējošo zivju nārsta ceļš. Tas �ka veidots tā, lai pēc iespējas 
līdzinātos dabīgai upes gultnei, un tas ir vienīgais šāda veida 
zivju nārsta ceļš Latvijā. Projektējot un būvējot zivju ceļu, 
īpaša uzmanība �ka vel�ta ne �kai bioloģiskās daudzveidības
sekmēšanai, bet arī Rīvas upes ainaviskās vēr�bas saglabāšanai. 
Šobrīd koka �lts pār Rīvas upi un vēsturiskais papīra dzirnavu dambis 
ir iecienī� tūrisma apskates objek�, un zivju nārsta ceļa atjaunošana 
šīs vietas atrak�vitā� �kai paaugs�nās.

Video par zivju nārsta ceļu Rīvas upē ska�t šeit.

https://www.kurzemesregions.lv/jurkalne-buve-zivju-celu-video/
https://www.kurzemesregions.lv/jurkalne-buve-zivju-celu-video/
https://www.kurzemesregions.lv/jurkalne-buve-zivju-celu-video/


Projekta rezultā� Latvijā:

Izstrādāts ceļvedis upju restaurācijā un zivju nārsta ceļu atjaunošanā upēs.
Ceļvedis šobrīd ir nodots Bal�jas Jūras vides aizsardzības komisijai (HELCOM), lai 
tas �ktu aps�prināts un darbotos kā rekomendējošs dokuments 
visās Bal�jas jūras reģiona vals�s.



Informācija par projekta ak�vitātēm 
un rezultā�em internetā:

www.retrout.org

www.bal�cseafishing.com

https://retrout.org/
https://retrout.org/
https://retrout.org/
https://retrout.org/
https://retrout.org/
https://balticseafishing.com/
https://balticseafishing.com/
https://balticseafishing.com/


PALDIES PAR SADARBĪBU!


