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Mērķis: Izveidot pievilcīgu jahtu ostu tīklu Centrālā Baltijas jūras reģionā 
(Latvija, Igaunija, Somija un Zviedrija) ar kvalitatīviem pakalpojumiem, kā arī 
sekmēt to starptautisko atpazīstamību.  
 
Ostu iesaiste: 
Rīgas reģionā- Engure, Jūrmala, Rīga, Skulte un Salacgrīva/Kuiviži.  
Kurzemes reģionā – Pāvilosta, Mērsrags 
 
Darbības:  
1.  Investīcijas ostās (aprīkojuma/iekārtu iegāde), lai uzlabotu navigācijas 

drošību un vides aizsardzības prasību izpildi, paplašinātu un uzlabotu ostu 
pakalpojumus; 

2.  Interaktīvu tūrisma un kuģošanas informācijas stendu, izmantojot IKT 
risinājumus,  iegāde un uzstādīšana mazajās ostās. 

3.  Starptautiskā mārketinga aktivitātes 

Ieviešanā no 01.11.2015. 
 
 

Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu 
pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu 

un uzlabotiem ostu pakalpojumiem (SmartPorts) 
 



Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programma 
 
Uzlabot Rīgas jūras līča vides drošību un ūdeņu kvalitāti piekrastē 
stiprinot koordināciju starp Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestiem un to 
kapacitāti efektīvai reaģēšanai un vides piesārņojumu seku novēršanai.  
 
Iesaistītās pašvaldības, kurās tiks uzlabotas piekļuves vietas līcim/jūrai vides 
glābšanas darbiem: 
RPR- Salacgrīva un Engure  
KPR – Roja un Ventspils 
Glābšanas dienestiem (VUGD) – aprīkojums vides piesārņojumu novēršanai 
un koordinētai sadarbībai. 
 
Projekta iesnieguma izstrāde 07.10.2016.  

SAFE COAST AND SEA IN LATVIA AND 
ESTONIA “SAFE SEA” 



 
Uzlabots mazo ostu tīkls Latvijā un Igaunijā ar augstu pakalpojumu līmeni.  
 
• Investīcijas navigācijas, vides drošībai un uzlabotiem pakalpojumiem jahtotājiem 
• Reģionālā mārketinga aktivitātes Latvijas ostu pakalpojumu popularizēšanai 
ārvalstu jahtotājiem 

 
Ostas RPR: Engure, Jūrmala, Rīga, Skulte, Salacgrīva/Kuiviži 
Ostas KPR: Liepāja, Pāvilosta, Ventspils, Roja 
6 ostas Igaunijā 
 
Rezultāts: modernas un jahtotājiem pievilcīgas ostas LV ostu un to iekļaušanās 
jahtu ostu tīklā Baltijas jūrā 
 
Izstrāde/projekta iesniegšana 2016.gada oktobris/novembris 

Jahtu ostu tīkla attīstība Latvijā un 
Igaunijā 



 
 
 
Sekmēt ekonomisko izaugsmi reģionos izmantojot piekrastes/jūras resursus (“zilā 
izaugsme” /blue growth), ko veicinātu uzlabota BJR reģionu rīcībspēja ieviešot reģionu 
jūras/piekrastes attīstības viedās specializācijas stratēģijas. 
 
Sadarbībā ar RPR piekrastes pašvaldībām (Jūrmala, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva, 
Engure, Rīga) 
 
Izstrādāta tematiska stratēģija Rīgas reģiona piekrastes teritoriju ekonomiskai 
attīstībai izmantojot piekrastes resursus. (t.sk. dzīves zinātnes un jūras/
piekrastes resursi dziedniecībai un veselībai jomā). 
 
 
Ieviešanā no 01. 05.2016. 
  

Viedie piejūras reģioni: viedā 
specializācija un zilā izaugsme Baltijas 

jūras reģionā/ Smart Blue Regions 



 
INTERREG EUROPE  
Mērķis  ir reģionālo politiku uzlabošana, lai sekmētu piekrastes zivsaimniecības 
kopienu attīstību un kultūrvēsturiskā zivsaimniecības mantojuma aizsardzību un 
popularizēšanu.  
  
Fokuss Rīgas plānošanas reģionā: sekmēt zivsaimniecības rīcības grupu 
zināšanas kvalitatīvu projektu sagatavošanā un investīciju piesaistē, lai 
•  dažādotu piekrastes zivsaimniecības aktivitātes; 
• Radītu un popularizētu jaunus jaunu zivsaimniecības (tūrisma) produktus; 
• Sekmētu jauniešu/jauno uzņēmēju iesaisti piekrastes ekonomiskajās aktivitātēs.  

Rīcības plāns, kas integrē starpreģionu pieredzes un labās prakses apmaiņu 
divos virzienos: (1) reģionālās politikas un rīcības piekrastes zivsaimniecības 
kultūras vēsturiskā mantojuma saglabāšanā, tā ekonomiskā potenciāla 
paaugstināšanā un (2) labās prakses projekti un rīcības zivsaimniecības kultūras 
vēsturiskā mantojuma ekonomisko aktivitāšu īstenošanai 
 
Iesniegts/vērtēšanā 
 

Reģionālā attīstība sekmējot  
piekrastes zvejniecības kultūras 

mantojuma potenciālu Eiropā/ 
CHERISH 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