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 8 novadu pašvaldības  

 3594 km2  

 Iedzīvotāju skaits ~ 42 173  

 Jūras krasta kopgarums ir 1/5 
no Latvijas jūras krasta robežas 
~ 95km  

 Ezeri – Papes, Liepājas, Durbes, 
Tāšu u.c., upes – Bārta, 
Saka,Durbe  

 Reģistrēti 73 ar zivsaimniecību 
saistīti uzņēmumi 

 



Biedrībā  ir 64 biedri(gan juridiskas,gan fiziskas 
personas) 
No tiem ar zivsaimniecību saistītas ir 12 juridiskas 
personas 
Partnerības padomē ir 13 dalībnieku,no tiem zivju 
vietējās rīcības grupu pārstāv 6 : 
Aigars Laugalis -SIA ERVILS 
Vilnis Brikmanis –SIA MAJOKA 
Ints Mednis-Papes Dabas parka fonds 
Raimonds Reinis- Tūrisma klubs OGA 
Uldis Kristapsons- Pāvilostas novada pašvaldība 
Santa Brāle-Sabiedriskā vides pārvalde DURBE 



1.Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības 
darbības, atjaunošana un attīstība  

1 015 524,97 Ls 

2. Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza 
mēroga infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstība 

362 177,97 Ls 

3. Ekonomiskās darbības restrukturēšana, 
pārorientācija un darbību dažādošana  

35 596,48 Ls 







2011.gadā tika 
veikts «Pētījums 
par tūrisma,  

kas saistīts ar 
zivsaimniecību 
un ūdeņiem,  

attīstības 
iespējām  

„Liepājas rajona 
partnerības”  

teritorijā « 
 
Biedrības „Latvijas Lauku 

forums”  LLF kompetenču 
centrs 



 Bukleti 
 TV sižeti 

 Publikācijas presē 
 Atvērto durvju dienas novados 
 Mājas lapa www.lrpartneriba.lv 

http://www.lrpartneriba.lv/




 ZST organizēti semināri  

 Partnerības teritorijā 
 

 





Šajā periodā Partnerības teritorijā veikta ceļu 

rekonstrukcija 25,17 km garumā! 



Jūrmalciems 

Bernāti 

Medze 



Durbes ezers 

Tāšu ezers 
Dzēkainis 

Prūšu ūdenskrātuve 





Kopumā novadā realizēti un procesā 
ir 14 projekti 
• SIA ‘N-STARS’ kā papildus nodarbi 

zvejniecībai izvēlējies kokapstrādi 
un projektā iegādāts gatera 
aprīkojums; 

• BDR ‘Pāvilostas kultūrvēsturiskais 
vides centrs’ izveidojis laivu ceļu 
Sakas upē 

• SIA AJA3 projektā iegādājusies 
traktoru un multifunkcionālo 
piekabi jūras aļģu savākšanai 
piekrastē; 

  

SIA STEĶIS 
veicis jahtu 
ostas 
rekonstrukciju 
un apkārtnes 
labiekārtošanu 





 SIA ‘ERVILS’,kuras pamatnodarbe ir zveja,par projekta finsējumu ir 
dažādojusi tūrisma pakalpojumu viesu namā ‘Jūrnikea ligzda’ , 
izveidojot zivju kūpinātavu,lapenes,labiekārtojot apkārtni.Top arī 
bērnu atrakciju ‘zivju taka’; 

 z/s Vērbeļnieki,kuriem pieder  

viesu nams pie jūras,pilnveidojuši 

Pakalpojuma klāsstu izveidojot  

bērnu rotaļu laukumu,koka laipas 

 līdz jūrai,pirtiņu,ģerbtuves. 

 

• BRD ‘Bārtas osta’izveidojusi laivu  
bāzi tūrisma aktivitātēm Bārtas upē; 
• SIA T&P projektā iegādājusi 
zemledus makšķerēšanas tūrisma 
pakalpojuma ekipējumu Liepājas  
ezerā un Bārtas upē 
 



SIA ‘Piestātne 85’,kuras 
pamatnodarbošanās ir jūras 
zvejniecība, izveidojusi Papes jūrmalā 
viesu mājiņas,sanitāro bloku un zivju 
kūpinātavu,lai dažādotu tūrisma 
piedāvājumu Rucavas novadā 

Papes dabas parka 
fonds iegādājis niedru 
pļāvēju un 
pamatlīdzekļus 
zivsaimniecības un 
ūdenstūrisma attīstībai 



Santa Brāle 
www.lrprtneriba.lv 


