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piektdiena, 2021. gada 10. decembris

LATVIJA, 2021. gada augusts. Ciemojoties
Radošajā mājā pie “Baltaines” Koknesē, kur
ārzemju partneri un viesi tika iepazīstināti ar
latviešu tradicionālajām prasmēm un dančiem.
Bija iespēja taisīt “saulītes”, ādas aproci, cept
pīrāgus, apgleznot akmeņus u. c. latviskās
tradīcijas.

B

iedrība “Aizkraukles rajona partnerība”
ar Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu ir
īstenojusi starpvalstu sadarbības projektu
Nr. 18-00-A019.333-000017 “No tradicionālām
amata prasmēm līdz mūsdienu ilgtspējīgiem
lauku tūrisma produktiem”.
Sadarbības partneri ir vietējās rīcības grupas
no Polijas, Slovēnijas, Moldovas, Gruzijas un
Itālijas (Sardīnijas).
Tā kā “Aizkraukles rajona partnerība” jau
ilgstoši strādā, sadarbojas un palīdz vietējiem
uzņēmējiem, tad arī šī projekta mērķis bija
veicināt jaunus un uzlabot esošos lauku tūrisma
produktu ražotājus pārtikā un amatniecībā.
Projekta laikā tika īstenotas dažādas starptautiskas un vietējas aktivitātes.
Pirmkārt, “Partnerības” darbības teritorijā
(kādreizējais Aizkraukles rajons) tika
apzināti un vienā kartē apkopoti visi esošie
lauksaimniecības produkcijas ražotāji un
audzētāji, mājražotāji, tūrisma uzņēmēji un
amatnieki. Visa kontaktinformācija un atrašanās
vietas ir atrodamas kartē mājaslapā www.karte.
aizkrauklespartneriba.lv.
Otrkārt, tika organizēti dažādi interesanti
semināri visā teritorijā. Piemēram, par produkta
dizainu, mārketingu, PVD prasībām, bioloģisko
pārstrādi un ekosertifikātiem, loģistiku,
uzņēmējdarbības pamatiem, radošumu un
inovācijām u. c.
Treškārt, topošajiem un esošajiem tūrisma
pakalpojuma sniedzējiem bija iespēja pieteikties
papildu atbalstam, mentoringam, ko sniedza
piesaistīti speciālisti. Notika arī dažādi izbraucieni un vietējās tikšanās ar mērķi tīkloties savā
starpā, iepazīt vienam otru, gūt pieredzi un
attīstīties pašiem.
Visā projekta īstenošanas laikā tika organizēti
pieredzes braucieni uz katra sadarbības
partnera teritoriju, kur divu dienu garumā
tika organizētas dažādas meistarklases un
pieredzes vizītes pie vietējiem uzņēmējiem ar
mērķi parādīt, kā katras valsts senču prasmes
un tradīcijas tiek saglabātas un pasniegtas
mūsdienīgā veidā.
Katra brauciena dalībnieki ir guvuši pieredzi,
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SARDĪNIJA, 2021. gada septembris. Dzijas krāsošanai tiek izmantoti dažādi vietējie materiāli – citroni, olīvu zari, safrāns u.c. Sardīnija
ir viena lielākajām safrāna eksportētājvalsīm pasaulē, kā arī ar ļoti
attīstītu aitkopības nozari, ar ko paši ļoti lepojās.

MOLDOVA, 2021. gada jūlijs. Bungu meistarklase,
kuru vadīja Bejenaru ģimene, kas Moldovu ir
pārstāvējusi Eirovīzijas dziesmu konkursā. Katram
bija iespēja iemēģināt roku bungu spēlē.

kas tālāk tiek izmantota savā darbībā un nodota
citiem interesentiem.
Projekta rezultātā kopā ar sadarbības partneriem tapis elektronisks izdevums (e-grāmata),
kurā aprakstīti katras valsts labākie piemēri par
to, kādas ir senču prasmes, kas tiek mūsdienīgā
veidā saglabātas un pasniegtas vēl šodien.
Vietējo projekta aktivitāšu ietvaros tapis
informatīvs izdevums jeb brošūra, kurā ir
aprakstīti un parādīti mūsu teritorijas tūrisma
pakalpojuma sniedzēji, ar kuriem mēs lepojamies un kurus atbalstām. Ceram, ka tas
kalpos kā iedvesma katram no mums saglabāt
tradicionālos ēdienus, apģērbu un tradīcijas.
Projekta noslēguma fāzē tika dota iespēja
mūsu teritorijas tūrisma pakalpojuma
sniedzējiem izveidot reklāmas videorullīti, kas
kalpos kā palīgs mārketinga aktivitātēs. Ar video
ir iespējams iepazīties “Partnerības” mājaslapā
un “Facebook” lapā.
Aptaujājot projekta aktivitātēs iesaistītos
dalībniekus, tika saņemts atzinīgs vērtējums
gan par izglītojošiem semināriem un praktiskiem
padomiem uzņēmējiem, gan par šāda veida
pieredzes gūšanu citās valstīs un iespēju parādīt
mūsu labākos tūrisma produktus sadarbības
partneriem.
Diemžēl arī šī projekta īstenošanu ietekmēja
Covid-19 pandēmija un dažas no projekta
aktivitātēm bijām spiesti īstenot ierobežotā
apjomā.
Informācija par projekta aktivitātēm pieejama
www.aizkrauklespartnerība.lv.
Projekts Nr. 18-00-A019.333-000017 “No
tradicionālām amata prasmēm līdz mūsdienu
ilgtspējīgiem lauku tūrisma produktiem”.
Projekta īstenošanas laiks — 14.12.2018. —
13.12.2021. Kopējais finansējums — 75 702
EUR.
Projektu finansē Eiropas Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.— 2020. gadam
apakšpasākums “19.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.
ILVIJA AŠMANE, biedrības “Aizkraukles
rajona partnerība” projektu vadītāja

GRUZIJA, 2021. gada augusts. Gruzijas vietējās rīcības grupas teritorija ir Kazbegi kalna pakājē, tāpēc nevar nepieminēt tās kalnaino
un krasi atšķirīgo dabas ainavu no mūsējās. Teritorijā jau izsenis
dzīvo ļoti ticīgi un reliģiozi cilvēki, tāpēc katra kalna galā ir pa kādai
baznīcai vai skatu tornim, kas kalpojis arī kā novērošanas tornis,
lai pamanītu tuvojamies iebrucējus.

SLOVĒNIJA, 2019. gada decembris. Slovēnijas tradicionālās Zie
massvētku maizes cepšanas meistarklase, kur rezultātā katrs savu
izcepto maizīti varēja paņemt līdzi uz mājām.

POLIJA, 2019. gada septembris. Pirmais brauciens, kur vienā no
meistarklasēm katram bija iespēja sašūt un apdrukāt sev auduma
maisiņu.

