Veicinās dabas tūrisma attīstību un pieejamību
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Pateicoties dabas daudzveidībai, ainavām, tīrai un drošai videi, Latvijas un Lietuvas
pierobežas reģioniem raksturīgs labs tūrisma attīstības potenciāls. Lai to izmantotu, ir
uzsākta projekta īstenošana ilgtspējīga tūrisma attīstībai Kurzemē un Lietuvas
pierobežas reģionos. Pateicoties dabas daudzveidībai, ainavām, tīrai un drošai videi,
Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem raksturīgs labs tūrisma attīstības potenciāls.
Lai to izmantotu pierobežas reģionu attīstības veicināšanai, t.sk. uzņēmējdarbības
attīstībai, šā gada maijā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar septiņām
Kurzemes reģiona un Lietuvas pašvaldībām un trīs Lietuvas nacionālajiem un
reģionālajiem parkiem, ir uzsācis projekta īstenošanu, lai sekmētu ilgtspējīgu tūrisma
attīstību Kurzemē un Lietuvas pierobežas reģionos, palielinot apmeklētāju un
nakšņošanas skaitu reģionos. Projekta īstenošanas rezultātā 2 gadu laikā Kurzemē un
Lietuvas pierobežu reģionos paredzēts izveidot 7 ar dažādiem izglītojoši izklaidējošiem
elementiem aprīkotas pastaigu takas, 2 atpūtas vietas, 2 spēļu laukumus un
piedzīvojumu parku bērniem, uzbūvēt 2 skatu torņus, 2 skatu platformas un 7 pontonu
piestātnes, sagatavot vairāk kā 40 dabas taku kartes, kājāmgājēju taku ceļvedi,
uzstādīt audio risinājumus 10 dabas objektos, kas pielāgoti cilvēkiem ar redzes
problēmām, organizēt vides gidu apmācības Latvijā un Lietuvā, kā arī veikt citus
pasākumus dabas tūrisma attīstībai un dabas objektu pieejamības veicināšanai. Ierasti
dabas tūrismu, vienlaicīgi ar dabas skatu baudīšanu, asociējam ar aktīvu darbību –

iešanu, kāpšanu, velobraukšanu, laivošanu utml. Šim mērķim tiek ierīkotas dabas takas
un tiek veikti citi teritorijas labiekārtošanas darbi, kas, lielākoties, ir vērsti uz dabas
objektu vispārējas pieejamības nodrošināšanu aktīvajiem ceļotājiem, nereti aizmirstot
par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Rezultātā dabas objektu pieejamība šai
sabiedrības daļai ir ierobežota. Tūrisma industrija mūsdienās saskaras ar izaicinājumu
kā pielāgot dabas tūrismu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un kā veicināt šo
sabiedrības daļu iesaistīties dabas tūrisma aktivitātēs. Līdz ar to īpaši jāizceļ, ka
nozīmīga daļa projekta aktivitāšu vērsta uz dabas objektu infrastruktūras un tūrisma
produktu pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un to iesaistes veicināšanu
dabas tūrisma aktivitātēs. Projekta realizācijā paredzētas divas galvenās komponentes
– dabas objektu infrastruktūras attīstības pasākumi (celtniecība, rekonstrukcija,
labiekārtošana) un kompetences pilnveides un mārketinga pasākumi (vides gidu un
tūrisma speciālistu apmācības, semināru un konferenču organizēšana par dabas
objektu infrastruktūras un tūrisma produktu pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, mārketinga aktivitātes informācijas izplatīšanai par dabas tūrisma
iespējām gan vietējiem, gan ārvalstu ceļotājiem, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām).
Infrastruktūras attīstības pasākumu ietvaros Kurzemē jau šogad plānots atjaunot dabas
taku un izbūvēt takas pagarinājumu gar jūras krastu Rojas novadā, izbūvēt dabas taku
gar Usmas ezeru Ventspils novadā, uzbūvēt skatu torni Sātiņu dīķu tuvumā Saldus
novadā, uzsākt dabas takas izbūvi gar Ventas upes krastu Skrundā un Kuldīgā, kā arī
uzsākt sagatavošanās darbus tūrisma infrastruktūras attīstībai pie Durbes ezera.
Infrastruktūras attīstības pasākumu ietvaros Lietuvā šogad paredzēts īstenot Jaurikla
parka labiekārtošanu Kretingā, uzsākt skatu platformas izbūvi Plateļu ezera tuvumā
Žemaitijas Nacionālajā parkā, kā arī sagatavošanās darbus pontonu piestātņu izbūvei
Aukštaitijas Nacionālajā parkā un Kirkilu ezeru pieejamības uzlabošanai Biržu
Reģionālajā parkā. Lielākā daļa plānoto infrastruktūras attīstības aktivitāšu tiks
pielāgotas tā, lai dabas objekti būtu pieejami cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Kompetences pilnveides un mārketinga pasākumu ietvaros šogad plānots uzsākt darbu
25 dabas gidu apmācību programmas izstrādei un apmācību īstenošanai Kurzemes
reģionā, organizēt 25 Kurzemes reģiona tūrisma speciālistu pieredzes apmaiņas vizīti
Lietuvā un 30 Kurzemes un Lietuvas tūrisma speciālistu un projekta dalībnieku mācību
vizīti Somijā, kā arī organizēt konferenci 50 pašvaldību un dabas aizsargājamo teritoriju
tūrisma speciālistiem, t.sk. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un infrastruktūras
attīstītājiem no Latvijas un Lietuvas, ar mērķi aizsākt diskusijas un pievērst uzmanību
tūrisma nozares izaicinājumiem infrastruktūras un pakalpojumu pielāgošanai cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām. Jau šobrīd ceļotāji ir aicināti aktīvi pavadīt brīvdienas pie dabas
un apmeklēt kādu no dabas objektiem tepat Kurzemē un Lietuvas pierobežā. Ar
novados jau šobrīd pieejamajām dabas tūrisma aktivitātēm un interesantākajiem dabas
apskates objektiem var iepazīties novadu un dabas parku mājaslapās: Rojas novads
Durbes novads Saldus novads Skrundas novads Kuldīgas novads Ventspils novads
Kretingas rajons Žemaitijas Nacionālais parks Biržu Reģionālais parks Aukštaitijas
Nacionālais un Labanoras Reģionālais parks Projekts Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem
(UniGreen)” tiek īstenots ar INTERREG Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas 2014.2020.gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 1 176 867,14 EUR, t.sk. ERAF
finansējums 1 000 337,07 EUR. Projekta īstenošanā piedalās Kurzemes plānošanas

reģions, sešas Kurzemes novada pašvaldības (Durbes novada pašvaldība, Kuldīgas
novada pašvaldība, Rojas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Skrundas
novada pašvaldība un Ventspils novada pašvaldība), viena Lietuvas rajona pašvaldība
(Kretingas rajona pašvaldības administrācija) un trīs Lietuvas nacionālie un reģionālie
parki (Aukštaitijas Nacionālā parka un Labanoras Reģionālā parka direkcija, Biržu
Reģionālā parka direkcija un Žemaitijas Nacionālā parka direkcija). Plašāka informācija
par projektu pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā:
www.kurzemesregions.lv. Publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo
atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Informāciju
sagatavojusi: Alise Lūse, Kurzemes plānošanas reģiona UniGreen Projekta vadītāja
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv

