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IGAUNIJAS - LATVIJAS PROGRAMMA
Pēdējais projektu konkurss – sagaidāms 2019.gada 1.pusē

Projekti ieviešanā

Aktīva un pievilcīga
uzņēmējdarbības
vide

• Atbalsta aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai un
pārrobežu sadarbības stiprināšanai uzņēmējdarbībā
• Jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu attīstība

Tīra un augstvērtīga
dzīves vide

• Dabas un kultūras mantojuma efektīva izmantošana
tūrismā
• Zināšanas un izpratne par energoefektivitāti, atkritumu
šķirošanu, lietu atkārtotu izmantošanu
• Gaujas upes baseina un Rīgas jūras līča kopīgo ūdens
resursu izmantošanas efektivitāte un aizsardzības
uzlabošana

Labāks ostu tīkls

• Mazo ostu labiekārtošana, ostās pieejamo
pakalpojumu uzlabošana, vienotas tīkla
veidošanas un mārketinga aktivitātes.

1. Industriālais mantojums
2. Jūrtaka – Piekrastes
kājāmgājēju ceļš
3. SAFE SEA – pieejas ceļi
līdz jūrai un VUGD
aprīkojums glābšanas
darbiem Rīgas jūras līcī

4. Jahtu ostu projekts

Integrēts darba
tirgus

• Uzlaboti apstākļi nodarbinātībai abpus robežai

Potenciālie projekti

Plašākas sadarbības
tūrisma attīstības
projekts – militārais
mantojums.....

LATVIJAS – LIETUVAS PROGRAMMA
Pēdējais projektu konkurss – sagaidāms 2019.gada 1.pusē

Projekti ieviešanā

Ilgstpējīga un tīra
vide
Darba spēka
mobilitāte un
nodarbinātība
Sociālā
integrācija

• Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums kā
tūrisma resurss
• Vides resursu efektīva izmantošana
• Teritorijas ar vides problēmām
• Uzņēmējdarbības atbalsts
• Darba iespēju palielināšana
• Mobilitāte - ceļi

• Sociālo pakalpojumu pieejamība un efektivitāte
• Dzīves apstākļu uzlabošana kopienās

Potenciālie projekti

1. Unigreen – dabas takas

1. Publisko ūdeņu
apsaimniekošana

2. Baltu ceļš

2. Baltu ceļš – 2

3. Degradētās teritorijas

3. Plašākas
partnerības tūrisma
projekts bij.
dzelzceļa līnijas,
muzeji un
novadpētniecības
kolekcijas....

4. Uzņēmējdarbības atbalsts

5. Saredzi citādāk

Kapu digitalizācija,
civilā aizsardzība,

Publiskie
pakalpojumi un
laba pārvaldība

e-pakalpojumi???
• Publisko pakalpojumu efektivitāte un kapacitātes
stiprināšana

6.Videoguard

....

Tūrisma maršruts «Baltu
ceļš»

Durbe
Grobiņa
Rucava (Pape)
Talsi
Kuldīga
Liepāja
citi...

Bij.dzelzceļa līnijas kā tūrisma resurss
•
•
•
•
•

Liepāja – Ventspils
Ventspils - Pitrags
Kuldīga – Alsunga
Vaiņode?
Liepāja – Aizpute –
Kazdanga
• .....

Liepāja - Ventspils
• 121 km; slēgta 1996.gadā.; a/s LDZ atvērts sarunām
par tās izmantošanu/apsaimniekošanu;
• Dažas problemātiskas vietas (z/s nomas līgums
Pāvilostas novadā, 2 tiltiņu neesamība (Tērande,
Vanka); Ventspils novadā z/s izmanto ganībām; sāk
aizaugt)

Kuldīga - Alsunga
• 29 km; slēgta 1974.gadā.; Pārgājiena maršruts «Lasās
malā, bānis nāk»
• Problemātiska: privātie īpašumi, daudzviet trasējums
nav atpazīstams, aizaudzis

PUBLISKO ŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANA
(1.UZSAUKUMA LATLIT PIETEIKUMA
AKTUALIZĒŠANA)
• Esošā partnerībā: Brocēnu, Kuldīgas, Ventspils, Talsu, Mērsraga,
Durbes novadi
• Publisko ūdenskrātuvju apsaimniekošana (ezeri, dīķi) – (plāni,
hidrobūves, piesārņojums, apsaimniekošanas pasākumi)

Centrālā Baltijas jūras reģiona
programma 2014-2020

4.Projektu konkurss (16.11.2018)

Dabas tūrisma pieejamības veicināšana
• KPR un partneru kopīgās mārketinga aktivitātes:

- Mapeirons, ceļvedis, NaaC, mājaslapas, semināri, konferences, pieredzes apmaiņa, apmācības tūrisma
uzņēmējiem
• Infrastruktūras uzlabojumi pašvaldību teritorijās – Alsungas, Aizputes, Skrundas, Kuldīgas, Priekules novados,
Ventspils pilsēta;
- paša dabas objekta/takas tiešā pieejamība — pārvietošanās (celiņu segums, apmales, margas, laivu
piestātnes, skatu platformas, pandusi utml.), redzes (informācija Braila rakstā, taktilās kartes, skanējami QR
kodi, audio gidi) un kognitīvā (viegli uztverams teksts), t.sk. norādes zīmes
- pieejamas atpūtas vietas (nojumes, soliņi, galdi, WC, ugunskuru, makšķerēšanas un peldvietas,
autostāvvietas)
• Vides ekspertu rekomendācijas turpmākajiem uzlabojumiem katrā projekta objektā

