
Tūrisma projekts Riverways

27.08.2015 Kuldīga
Aiga Petkēvica, Kurzemes plānošanas reģions, 

Projektu nodaļas vadītāja 

Uzņēmēju 
iesaiste projekta 
aktivitātēs



Riverways projekts

• Igaunijas – Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas 
projekts 2007 – 2013

• 2,5 gadi
• 2 168 674,70 EUR, t.sk.
 1 800 000 EUR ES 

līdzfinansējums
 386 674,70 EUR  - partneru 

līdzfinansējums
• 39 partneri, t.sk. 9 no 

Igaunijas un 30 no Latvijas:
 Vidzemes, Rīgas, Kurzemes 

Dienvidigaunijas reģioni un 
Lēnes apriņķis
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RIVERWAYS galvenie virzieni

Jaunu 
ūdenstūrisma
produktu/maršrutu/
piedāvājumu
veicināšana

Ūdenstūrisma
infrastruktūras 
uzlabošana

Ūdenstūrisma
popularizēšana



Tūrisma uzņēmēju – laivu nomu 
uzņēmumu iesaiste

-Projekta pasākumi un iesaiste marketinga 
aktivitātēs

- Kā pakalpojumu sniedzēji



 111 informācijas stendi;
 306 zīmes;
 98 atpūtas vietas;
 19 upju tīrīšanas;
 19 piestātnes;
 Tvaika kuģītis Hapsalu;

Ūdenstūrisma infrastruktūra
26 upes;
Lēnes apriņķa piekraste;
3 ezeri



"Kõige tähtsam on leida paat!"

Upju tīrīšana

~ 312 km  19 upēs
9 vietas/rekreācijas 
teritorijas pie upēm;



PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENI

4 vizītes 
kaimiņvalstu 
pieredzes 
apgūšanai:
 Somija
 Latvija
 Igaunija
 Lietuva



Q-Latvia –
tūrisma kvalitātes zīme

30 laivu nomu uzņēmumos viesojās “Slepenais viesis” jeb “Slepenais laivotājs” vērtējot 

pakalpojuma kvalitāti. 10 uzņēmumi  ieguva augstāko novērtējumu (80 – 100 balles) un 

saņēma Q-Latvia kvalitātes zīmi. 

Jeņču laivas

Laivinieks.lv



Q-Latvia –
tūrisma kvalitātes zīme



Ekspedīcijas

• ~ 26 pasākumi
• ~ 270 dalībnieki – laivu nomu operatori, 

pašvaldību tūrisma speciālisti, viesu māju 
saimnieki pie upēm; 

• Vairāk 430 km ar laivām



www.seikleveel.ee www.upesoga.lv

 Upes, piekraste, kanāli, 
nākotnē - ezeri

 Maršruti
 Pakalpojumu vietas gar upi
 Apskates vietas 
 Watertourism operators



46 ūdenstūrisma kartes

Kasari Põltsamaa Mustjõgi Õhne Väike Emajõgi
Elva Kooraste Võhandu Amme Haliste Kõpu Navesti
Raudna Lemmjõgi Tänassilma Pärnu Hapsalu līcis 
Svētupe Jaunupe Vitrupe Vecslocene Ogre Lielā 
Jugla Mazā Jugla Daugava Misa Ķekaviņa Brasla 

Salaca Abava Gauja Vaidava Amata 
Aiviekste Pededze Abuls Rūja 

Seda Briede Tebra Saka Durbe 
Venta Abava Imula Amula Roja Bārta 

Vārtāja Užava Engure Rinda 
Stende Irbe Rīva Liepājas Cietokšņa 
kanāls, Sķēde, Ēda

Informācija par 65 upēm ar kopējo laivošanas
garumu ~ 3000 km = 150 dienas laivā uz 

ūdens



Partnerība un sadarbība 

3 posmi

Projekta ideja, pieteikums

Projekta ieviešana

Kas notiek pēc projekta?



 Projekta ideja un saturs, kas atbilst Programmas nosacījumiem

 Atbilstoša partnerība

 Konsultācijas ar attiecīgās nozares speciālistiem, viedokļu paudējiem, 

mērķgrupu

 Inovācijas, jaunas pieejas, metodes; lietas, kas iepriekš nav darītas

 Kopīga projekta izstrāde;

 Pietiekošs laiks projekta izplānošanai;

 Budžeta izstrāde: 

Sabalansēts starp Latviju un Igauniju (+/- 50% un 50%)

Starp partneriem - 2 pieejas:

 līdzvērtīgs/vienāds visiem partneriem;
 atšķirīgs katram, atbilstoši katra specifiskajām vajadzībām;

Projekta ideja, pieteikums 
– lielākie izaicinājumi



 Projekta uzsākšanas sanāksme (kick-off meeting) – ne tikai formāla 
prasība, bet reāla vajadzība veiksmīgai projekta ieviešanai;

 Ieviešot projekta aktivitātes - Fokusēties uz rezultātu, neaizmirst 
kāpēc un par ko ir projekts, kas ir galarezultāts?

 Iesaistītās puses (stakeholders), mērķa grupa (target group), labuma 
guvēji (beneficiaries) – izvairieties no projekta ieviešanas tikai savā 
darba kabinetā! 

 Lielākais risks – aizņemtība, laika trūkums, prioritāšu jautājums 
partneriem un tieši/netieši iesaistītajiem; 

 Publiskā sektora iepirkumi – izdošanās atkarīga no pakalpojuma 
sniedzēja;

Projekta ieviešana –
atsevišķi veiksmes priekšnosacījumi



“Projekts” – laika, cilvēku, finanšu resursu ierobežots pasākums;

 Pēc projekta – projekta rezultātu – izveidotās infrastruktūras 
uzturēšana un sadarbības turpināšana vismaz 5 gadi;

 Labie piemēri? 

Tūrismā – Esot ceļojumā - katras 3 stundas ģenerē jaunu 
pakalpojumu. 

Cik jaunas iniciatīvas/idejas rada katrs projekts?

Pēc projekta –
Kas notiek pēc projekta?



Paldies! 

Aiga Petkēvica

Kurzemes plānošanas reģions 

E-pasts: aiga.petkevica@kurzemesregions.lv

Tālrunis: 29483674


