
             

Projekta “Baltijas jūras zivju produktu dažādošana un popularizēšana”  
Pasākuma laiks: 2019.gada 25.-26.oktobris, Biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija"  

un BDR Liepājas rajona partnerības teritorijā. 
Projekta Nr. 18-00-F043.0443-000001

PASĀKUMA DALĪBNIEKI: 
5 dalībnieki no Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (Polija)
10 dalībnieki no Leader Aktion Österbotten (Somija).
15-20 dalībnieki no Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas un Liepājas rajona partnerības darbības 
teritorijas zivsaimniecības nozares pārstāvjiem.
DARBA KĀRTĪBA: 
2019.gada 25.septembris (piektdiena) “Bioekonomikas seminārs zivsaimniecības nozarei”
Ierašanās no plkst. 12.30 – 13.00 
Kafijas pauze. 
Ierašanās adrese: Atpūtas un veselības centrs “Imantas”, Jūrkalne, Jūrkalnes pagasts, 
Ventspils novads
Plkst. 13.00 – 13.15  – Semināra atklāšana, iepazīšanās ar plānoto darba kārtību. 
Plkst. 13.15 – 13.45 – Projekta “Baltijas jūras zivju produktu dažādošana un popularizēšana” 
aktivitātes, ieguvumi  dalībniekiem. – projekta koordinatore Zane Gusta 
Plkst. 13.45-15.00 – Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka – projekta 
aktivitātes Polijā, ieguvumi no projekta. 
Plkst. 15.00 – 15.15 -  Leader Aktion Österbotten – projekta aktivitātes Somijā, ieguvumi no 
projekta. 
Plkst. 15.15 – 15.45  - pusdienas 
Plkst.16.00 – 17.15 – Bioekonomika Jūras ekonomikas un “Blue Growth” ietvarā. – Āris Ādlers

- Bioekonomikas jēdziena skaidrojums
- Bioekonomikas vieta Latvijas un Eiropas rīcībpolitiku kontekstā
- Bioekonomikas praktiskā nozīme un iedzīvināšana vietējās teritorijas attīstībai

Plkst. 17.15 – 18.30 – Somijas sadarbības partneru Bioekonomikas esošā prakse un pieredze. – Anita 
Storm 

- Somijas bioekonomikas praktiskie piemēri
- Roņu ietekme uz zivsaimniecības nozari, risinājumi Somijā

Plkst.18.30 – 19.00 – kafijas/tējas pauze
Plkst. 19.00 – 20.30 – Latvijas, Somijas, Polijas zivju ēdienu gatavošanas prezentācija/ degustācija. 
Plkst. 20.30 – vakariņas viesu delegācijai 
Plkst. 21.00 – 22.00 - vakara aktivitātes, dienas izvērtējums. 
Naktsmītnes viesiem no Somijas un Polijas. 

2019.gada 26.oktobris (sestdiena) 
No plkst. 8.00 – 9.00 – brokastis (viesiem no Somijas un Polijas). 
Plkst. 09.30 izbraukšana uz Pāvilostu. Iekārtošanās viesu mājā “Vēju paradīze”. 
https://www.vejuparadize.lv/eng/home
Plkst. 10.30 – 12.30 
Projektu apskate Pāvilostas pilsētā. – Santa Brāle 

- Interaktīvā stenda/ prezentācija  Pāvilostas muzejā, kurš iegādāts starptautiskā projekta 
ietvaros

- Zvejnieku saimniecības “Kaija” īstenotie  projekti
- Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam
- Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales

https://www.vejuparadize.lv/eng/home


             
- Pāvilostas ostas apskate 

Kafijas pauze kafejnīcā “Āķagals”. 
Plkst. 13.00 – 19.00 – Baltijas jūras zivju (nēģu) ēdienu meistarklases pasākums. Praktiskas 
nodarbības ar līdzdarbošanos.
Plkst.13.00 gājiens uz upi pēc nēģiem. Nēģu sagatavošana apstrādei.
Plkst. 13.30 – 14.00 – pusdienas 
Plkst.14.00 - 16.00 kūpināšana/cepšana.
Plkst.17.00 - 18.00 - svētku galds ar nēģiem un vietējiem labumiem. 
19.00 - muzikāla pauze ar iespējamu dejas brīdi :)

Pasākumu projekta ietvaros organizē Biedrība “Liepājas rajona partnerība” un Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija.  

Kontaktinformācija: Inita Ate – 26595623
          Gunta Abaja - 29172814

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana, audio un 
video ierakstu veikšana publicitātes nodrošināšanai. 


