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Biedrība „Pierīgas partnerība” un Kretingas vietējā Zivsaimniecības grupa 2012.gada
31.decembrī parakstīja līgumu par starptautiskā projekta īstenošanu 2014.gadā.

Tās ietvaros iedzīvotāji, uzņēmēji, potenciālie projektu attīstītāji trīs reizes ir viesojušies pie
Lietuvas partneriem, kur bija iespēja redzēt Lietuvas puses realizētos projektus, noklausīties
apmācības zivsaimniecībā un tūrismā un gūt motivāciju un pieredzi, attīstot projektus savā
teritorijā.

No 5. līdz 6.septembrim mūsu teritorijā viesojušies arī Lietuvas kolēģi, kuri atzinīgi novērtēja
paveikto, nodibināja labus kontaktus ar vietējiem uzņēmējiem. Pieredzes apmaiņas laikā
Lietuvas kolēģiem tika parādīti Babītē realizētie projekti: tūrisma komplekss Elingi, Rīgas
makšķernieku biedrības skaistā laivu piestātne, Biedrības Aqua sports veikums Babītes ezerā.
Savukārt, Mārupe varēja lepoties ar tādiem sakoptiem tūrisma objektiem kā Bejas un
Mārupes Wake parks, Olainē rādījām sakopto Mežezeru un tūrisma infrastruktūras objektus,
kas tapuši LEADER projektu ie-tvaros.

Kopā ar Lietuvas kolēģiem un Pierīgas partnerības projektu attīstītājiem esam viesojušies arī
Tomes zivjaudzētavā un Mārupes novada zivju uzņēmumā. Lietuvas kolēģi sajūsminājās par
Latvijas uzņēmēju veiksmi un novērtēja to kā revolucionāru sasniegumu zivju audzēšanas
tehnoloģiju jomā. Tāpat labās pieredzes pārņemšanā esam redzējuši biedrības „Zied zeme”
teritorijā realizētos projektus - pludmales labiekārtošanas projektu Ķegumā un Ikšķiles pusē
Daugavas vidū esošo māju uz pontona, ko realizēja biedrība „Mēs zivīm”. Biedrības „Mēs
Zivīm” pārstāvis Ivars laipni izrādīja savu brīnumu uz ūdens, kā arī laipni uzņēma viesus un
aizrāva ar savu interesanto stāstījumu.

Ja jūs interesē dalība projektos, lūdzu, Mārupes, Olaines un Babītes interesentus, ūdenstilpņu
īpašniekus, zivsaimniecības un tūrisma aktivitāšu veicējus dalībai projektā.
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