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1. Vispārējs apraksts par biedrību „Latvijas Zvejnieku federācija” 

 

1.1 . Vispārēja informācija par biedrību: 

 „LATVIJAS ZVEJNIEKU FEDERĀCIJA” ir biedrība, kura dibināta 1999. gadā  (pēc  

sadarbības pārtraukšanas ar SO „Zivsaimnieku asociācija” (1996)) un reģistrēta LR Uzņēmumu 

reģistrā 1999. gada 20. oktobrī, ar reģistrācijas  numuru 40008045672, tagadējā  juridiskā adrese: 

O. Kalpaka iela 92 -25, Liepāja, LV-3405, Latvija. 

Biedrības vadītājs, LZF Valdes priekšsēdētājs Ēvalds Urtāns, ievēlēts šajā amatā 

2002.gada 28. septembrī, kā arī pārvēlēts LZF II , III , IV un V kongresā 2005., 2008. , 2011., 

2014. un 2017.gadā. 

 

1.2. Organizācijas mērķi un uzdevumi: 

 LZF darbības mērķis ir Latvijas piekrastes zvejniecības tradīciju   saglabāšana, nozares 

attīstība, sabiedrības līdzdalības veicināšana zivju resursu apsaimniekošanā un pārvaldībā 

atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un biedrības statūtiem. 

1.3.  LZF darbības uzdevumi : 

1.3.1. zvejas, apstrādes un zivju tirdzniecības organizēšana, mārketinga un kooperācijas 

veicināšana; 

1.3.2. zivju resursu atjaunošanas un aizsardzības pasākumu veikšana; 

1.3.3. profesionālās izglītības atjaunošana; 

1.3.4. ar zivsaimniecību saistītu projektu realizācija vai to veicināšana; 

1.3.5. priekšlikumu izstrāde zivsaimniecībā valsts likumdošanai, pārvaldes un pašvaldību 

institūcijām; 

1.3.6. ES zivsaimniecības un Latvijas likumdošanas konsultācijas; 

1.3.7. palīdzības sniegšana LZF biedriem nelaimes gadījumos un pārējās situācijās, kad tā ir 

nepieciešama; 

1.3.8. sadarbošanās ar nozares organizācijām Latvijā un Eiropas Savienībā; 

1.3.9. piekrastes zvejniecības popularizēšana plašsaziņas līdzekļos. 

 

 

 



1.4. Darbības metodes LZF mērķu un uzdevumu izpildei: 

1.4.1. vietējo un ārvalstu naudas līdzekļu, iekārtu un citu vērtību piesaistīšana no fiziskām un 

juridiskām personām, organizācijām, fondiem un projektiem, nodrošinot to uzskaiti atbilstoši 

grāmatvedības standartiem un izlietojumu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un projektiem; 

1.4.2. komunikācija un sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm, radniecīgām organizācijām 

Latvijā un ārpus tās robežām; 

1.4.3. speciālistu piesaiste noteiktu uzdevumu veikšanai; 

1.4.4. citu likumos atļauto darbību veikšana. 

 

1.5. Latvijas Zvejnieku federācijas biedri: 

Mūsu organizācijas biedri ir: 

1) piekrastes un iekšējo ūdeņu uzņēmējsabiedrības ar nodarbinātiem zvejniekiem, 

2) arī atklātās jūras zvejas uzņēmumi un vietējie zivju pārstrādātāji, 

3) asociētas biedrības ar dalību mūsu sēdēs un saskaņotu rīcību zvejniecības mērķu 

sasniegšanai, 

4) fiziskas personas - vecbiedri un  idejiskie atbalstītāji,  

5) sponsoru nav. 

 

1.6. Sabiedriskās darbības pamatprincipi un virzieni. 

1.6.1. Pārstāvam federatīvo principu – mūsu individuālie biedri ir tiesīgi veidot un darboties 

reģionālās biedrībās, lai veicinātu vietējo piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecību un vai 

veiksmīgu projektu realizāciju, piesaistot savus un ārējos finanšu resursus. 

1.6.2. Aktīvākie biedrības „Latvijas Zvejnieku federācijas” valdes locekļi (5), kā arī ierindas 

biedri, iesaistās dažādu valsts institūciju darba grupās, komisijās – Rīgā un reģionos, it sevišķi, 

kad jārisina sasāpējuši  jautājumi. Mūsu darbības princips ir atšķirīgs no lieljūras zvejnieku 

ražotāju un vai profesionālajām reģionālajām biedrībām, kur to intereses aizstāv parasti tikai to 

valdes priekšsēdētāji.  Mūsu organizācijas vadība ir policentriska un darbojas brīvprātīgi bez 

atalgojuma, jo piekrastes un iekšējo ūdeņu nozvejas apjoms un ienākumi, atšķirībā no kuģu 

zvejas un vai zivju apstrādes, nevar nodrošināt gada laika griezumā labi atalgotus 

zivsaimniecības politiķus. 



1.6.3. Laika periodā no 2003.gada esam regulāri cīnījušies par mūsu biedrības biedru interešu 

aizstāvību – Zvejniecības likuma, MK Noteikumu un citu valsts normatīvo aktu izveidē – iekšējo 

ūdeņu un piekrastes zvejniecības saglabāšanā, attīstībā un zvejas nākotnes vīzijai Latvijā. Mūs kā 

Latvijas zvejnieku pārstāvjus labi zina LR Saeimā, Zemkopības ministrijā  un VARAM , kā arī 

daudzās piejūras un iekšzemes pašvaldībās. 

1.6.4. Sadarbojamies ar LLKC Zivju tīklu un zivsaimniecības vietējām Rīcības grupām – 

realizējot uz piekrastes reģionu attīstību virzītus projektus, taču šeit vēl ir daudz ko darīt, lai 

veicinātu šī zivsaimniecības sektora saglabāšanu un iespējamo attīstību. 

1.6.5. Starptautiskā sadarbība ir notikusi kopš 2003.gada – ar Zviedriju, Igauniju, Lietuvu, 

Poliju, Vāciju, Itāliju, Franciju, Spāniju, Šveici, Beļģiju, šogad plašāk ar Lietuvu. 

1.6.6. Piedalāmies FARNET aktivitātēs kopš tās izveides.  Esam ES ilgtspējīgas attīstības 

asociācijas FORUM SYNERGIES biedri un piedalāmies tās darbībā kopš 2008. gada. 

1.6.7.  2015, 2016. un 2017.gados Latvijas Zvejnieku federācijas biedri (2) ir nominēti “Lielā 

Loma” galvenajai balvai “Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā” , kā arī 3 mūsu biedri citās ar 

zvejniecību un pārstrādi saistītās veicināšanas balvu nominācijās. Piekrastes zvejai un ar to 

saistītai uzņēmējdarbībai kopumā ir labi sasniegumi un potenciāls attīstībai nākotnē. 

1.6.8.  2017.gadā esam iegājuši aktīvā projektu vidē ar sabiedriski nozīmīgiem mērķiem: ar 

Rīgas Tehnisko universitāti (EZF līdzfinansējums) par roņu atbaidīšanas ierīces izstrādi, kā arī ar 

Eiropas galveno Marine Stewardship Center iestādi (Londona, UK) 4 valstu projektu līdz 

2019.gadam par Baltijas jūras piekrastes zvejniecības ilgtspējību, starptautiskās sadarbības 

veicināšanu un izstrādēm MSC sertifikātu ieviešanai zivju sugām ar stabilu krājuma stāvokli. 

 

2. Aktualizēta informācija par biedrības biedriem (2017.gada novembris) 

 

Izmaiņas: 

Beiguši darbību:  

1) SIA „Marlin-11”, Reģ. Nr. 42103053610 

2) zv/s „Grots”, Reģ. Nr. 40001013089  

 

Iestājušies: (LZF sēdes 2017.gada 20.jūlijā un 10.novembrī) 

1) zv/s “Zvīņas L”, Reģ. Nr. 41201011361 



2) IK “Dalle”, Reģ. Nr.41202022502 

3) SIA “Nordfish Z”, Reģ. Nr. 40103995629 

 

2.1. Liepājas reģions: 

1) SIA „SĀMENIS”, Reģ. Nr. 42103030302  

2) IK „Asarītis”, Reģ. Nr. 42102030733  

3) IK „Valentīns Vasars”, Reģ. Nr. 42102031033  

4) IK „Saiva-1”, Reģ. Nr. 42102032151  

6) SIA „Majoka”, Reģ. Nr. 42103025195  

7) zv/s „Riediņi”, Reģ. Nr. 42101024320  

8) zv/s „Kaija”, Reģ. Nr. 42101022724  

 

2.2. Ventspils reģions: 

1) Jūrkalnes pagasta zv/s „Vamžas”, Reģ. Nr. 41201000673  

2) zv/s „Krastkalni”  Reģ. Nr. 41201003932  

3) SIA „Leču nēģi”, Reģ. Nr. 41203055322  

4) zv/s „Rāmas”, Reģ. Nr. 41201006426  

5) z/s „Meldri N”. Reģ. Nr. 41201012297  

 

2.3. Talsu reģions: 

1) zv/s „Smilkšēni”, Reģ. Nr. 46101016461  

2) SIA „Rude-96”, Reģ. Nr. 41203007996  

3) SIA „Pundiķi”,  Reģ. Nr. 41203008436  

4) Zv/s „Garāji”, Reģ. Nr. 41201010328  

5) Zv/s „Vilnis”, Reģ. Nr. 41201006661 

 

2.4. Tukuma reģions: 

1) SIA „Nemo-Z” , Reģ. Nr. 40002023582  

2) SIA „Branga”, Reģ. Nr. 40003738079  

3) ZS „Jūras līcis”, Reģ. Nr. 50001004571  

 



 

2.5. Rīgas reģions: 

1) zv/s „Staģis -1”, Reģ. Nr. 50001010811  

2) ZKS „Vecdaugava”, Reģ. Nr. 40003095037  

3) SIA „Shark”, Reģ. Nr. 40003582516  

4) SIA „Baltezers”, Reģ. Nr. 40103071054  

5) SIA „Leste”, Reģ. Nr. 40103047955 

 

2.6. Limbažu reģions: 

1) SIA „Baņķis”,  Reģ. Nr. 50003253041  

 

2.7. Valmieras reģions: 

1) Zv/s „Meldri A. V.”, Reģ. Nr. 44101031867  

 

2.8. Asociētās biedrības: 

1. Liepājas rajona ezeru zvejnieku apvienība,  Reģ. Nr. 40008089997  

2. Baltijas Zivsaimnieku apvienība,  Reģ. Nr.40008169154  

3. Vērgales zvejnieku apvienība,  Reģ. Nr. 40008083000  

4. Lapmežciema zvejnieku apvienība, Reģ. Nr. 40008048876  

5. Engures zvejnieks,  Reģ. Nr. 40008108094  

6. Burtnieku ezera zvejnieku biedrība, Reģ. Nr. 40008133316  

 

2.9. Fiziskas personas: 

1. Miķelis Pesse, (nominēts „Lielais Loms – 2016” par mūža ieguldījumu Latvijas Republikas 

zivsaimniecībā), 

2. Antons Vjaters,( Latvijas Jūrniecības savienības priekšsēdētājs). 

 

 

 

 

 



3. Darbības veidi un piedāvātie pakalpojumi 

Skaidrojumi:  piekrastes zveja P, iekšējo ūdeņu zveja I, atklātā jūras zveja  A, zivju pārstrāde  Z 

Nr. Nosaukums Pamatdarbība Pakalpojumi Citas lietas 

1. SIA „SĀMENIS” P   

2. IK „Asarītis” P   

3. IK „Valentīns Vasars” P, I Vada vilkšana, laivu 

noma Liepājas ezerā 

 

4. IK „Saiva-1” I Pētniecība un citi 

pakalpojumi 

Zivsaimniecības 

sabiedriskās 

aktivitātes  

5. SIA „Majoka” P, A Tūrisma pakalpojumi – 

vēsturiskais kuģis – 

Lībava. 

 

 

6. Zv/s „Riediņi” P Pētniecība, vada 

vilkšana, 

zivsaimnieciskie 

izglītības projekti 

 

7. Zv/s „Kaija” P, A, I, Z Tūrisma pakalpojumi, 

nēģu zveja, zivju pārstrā 

de – kūpināšana un 

vītināšana. 

 

8. Jūrkalnes pagasta zv/s 

„Vamžas” 

P Tūrisma pakalpojumi.  

9. Zv/s „Krastkalni”   P, I   

10. SIA „Leču nēģi”, I Viesu nama izīrēšana  

11. Zv/s “Vendzavas 

Valgums” 

P   

12. Zv/s „Rāmas” P, A Vada vilkšana  

13. Zv/s „Meldri N”. I, P  Lauksaimniecība 

14. Zv/s  “Zvīņas L” P Vada vilkšana Tūrisma 

pakalpojumi 

15. IK “Dalle” P   

16. Zv/s „Smilkšēni”, P   

17. SIA “Nordfish” P,Z   

18. SIA „Rude-96” P, Z   

19. SIA „Pundiķi”,  P, I Tūrisma pakalpojumi  

20. Zv/s „Garāji” P   

21. Zv/s „Vilnis” P   

22. SIA „Nemo-Z” P   

23. SIA „Branga” P, I Tūrisma pakalpojumi  

24. Zv/s ,Jūras līcis” P Zivju kūpināšana  

25. Zv/s  „Staģis -1” I, P  Zivsaimniecības 

politikas veidošana 



26. ZKS „Vecdaugava” P, I   

27. SIA „Shark” P, I   

28. SIA „Baltezers” I   

29. SIA „Leste” P, I  Zivju resursu 

vairošana 

30. SIA „Baņķis” P, A, Z   

31. Zv/s „Meldri A. V I   

32. Liepājas rajona ezeru 

zvejnieku apvienība 

I   

33. Baltijas Zivsaimnieku 

apvienība 

P, A, Z  ES fondu piesaiste 

34. Vērgales zvejnieku 

apvienība 

P  Izglītības projekti, 

pašpatēriņa 

zvejnieku interešu 

pārstāvība 

35. Lapmežciema zvejnieku 

apvienība 

P  Likvidējas 

36. Engures zvejnieks P, I Tūrisma pakalpojumi  

37. Burtnieku ezera 

zvejnieku biedrība 

I   

38. Miķelis Pesse P  Mūža ieguldījums 

zivsaimniecībā 

39. Antons Vjaters P  LZF dibinātājs, 

Latvijas 

Jūrniecības 

savienības 

priekšsēdētājs 

 

 

4.  Dalība Zemkopības ministrijas ZKP sēdēs, komisijās, darba grupās, 

semināros un konferencēs 2017.gadā 

Biedrība „Latvijas Zvejnieku federācija” - tās valdes locekļi un aktīvākie biedri,  

2017.gadā piedalījās aktivitātēs – starptautiskajās, valsts un reģionu līmenī,  kā arī veicināja 

vairāku sanāksmju notikšanu ZM  Zivsaimniecības departamentā un citur, lai nozares un citu 

ministriju atbildīgās amatpersonas risinātu aktuālās problēmas piekrastes un iekšējo ūdeņu 

zvejniecībā.  Gadiem ilgi nerisinās lietas, kuras ir saistītas ar bezakcīzes degvielas pieejamību 

ārpus ostām, roņu ietekmes pieaugumu uz zveju piekrastē un upēs, invazīvo jūrasgrunduļu 

katastrofāli pieaugošā populācija visos Latvijas piekrastes ūdeņos. Sanāksmēs un vai sarakstēs 

no ZM Zivsaimniecības departamenta no  atbildīgām amata personām  nereti trūkst atbalsta  un 



vai pat zināšanu, kā arī spēju, kā risināt šīs problēmas, bet uz vienu konkrētu jautājumu tiek 

sniegta atbilde uz daudzām lapām, lai pierādītu, ka formāli  Eiropas Savienībā tas nav atļauts un 

gudra pretimnākšana Latvijas zvejniekiem varētu tikt bargi sodīta .   Izskatās, ka Igaunija un 

Lietuva daudz veiksmīgāk tiek galā pie dzīvotspējīgiem risinājumiem, 

 Atskaitē tiek iekļautas mūsu galvenās aktivitātes no 2017.gada janvāra, pievienojot 

Pielikumos svarīgāko dokumentu kopijas, jo pārējo informāciju var atrast mājaslapās un preses 

pārskatos. 

 

4.1. Zivsaimniecības Konsultatīvā padome. 

 24.03.2017. notika šī gada pirmā ZKP sēde, kur no LZF piedalījās Ē. Urtāns un J. 

Dančauskis. (Protokols ZM mājas lapā). 

 Šajā sēdē tika lemts par “Lielais Loms – 2017” vērtēšanas kritērijiem, Nolikumu un 

komisiju.  

 Pārrunāta iecere Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta 

“BIOR” zivju audzētavas “Tome” zivju audzēšanas pētniecības un izglītības centra izveidošanai 

(Informē Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”). 

 Visvairāk no ZKP sēdes laika aizņēma Kamčatkas (sniega) krabju zvejas jautājums 

Norvēģijas – Svalbāras – Barenca jūras ūdeņos, sakarā ar “Senator” arestu un ieinteresēto pušu 

no Latvijas vēlmi zvejot krabjus. LZF nav interešu šai jautājumā. 

 13.05.2017. notika otrā ZKP sēde, kur piedalījās Ē. Urtāns un O. Dančauskis 

(Pilnvarojums). (Protokols ZM mājas lapā). 

 Pirmais jautājums bija saistīts ar biedrības “Latvijas Zivsaimnieku asociācija” aktivitāti 

veikt Latvijas lašu nozvejas kvotu apmaiņu ar citām ES valstīm Zivsaimniecības departamenta 

vietā pret citām zivju sugām. 

 Biedrība “Kurzemes zvejnieku asociācija” nebija mierā ar to, ka viena biedrība valsts 

vārdā cenšas realizēt savas intereses. Jautājumam risinājumam tika noteikti ietvari, kā risināt šo 

jautājumu. 

 Otrajā jautājumā tika nolemta kārtība par mencu piezveju Rīgas jūras līča piekrastē, kas 

netika risināta pēdējos 10 gadus. 



 Papildus – dažādi – tika rosināts no M. Stankēviča par aktīvāku jūrasgrunduļu zveju 

Baltijas jūras piekrastē 2017.-2018.gadā.  Ē. Urtāns atbalstīja šīs zivju sugas izzveju, kamēr nav 

notikusi ietekme uz piekrastē nārstojošajām zivīm. 

11.10,2017 notika trešā ZKP sēde, kur piedalījās Ē. Urtāns un J. Dančauskis (Protokols 

ZM mājas lapā). 

 Tika izskatītas Latvijas zvejas iespējas un nostādnes 2018.gadam Baltijas jūrā . 

 Izvērtētas eksporta iespējas arī uz NVS valstīm. 

Latvijas Zvejnieku federācija rosināja izvērtēt piekrastes mencu nozvejas limitu sadalījuma 

izmaiņas pašvaldībās 2018. gadam. Saņēmām atbildi, ka šis jautājums jārisina ar piekrastes 

pašvaldībām. 

 

4.2. Rīcības programmas 2017.  Zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020.gadam Uzraudzības 

komiteja 

 13.07.2017. notika EJZF UK šī gada vienīgā sēde, kur piedalījās Juris Rudovskis (Valdes 

loceklis), kā ZKP pārstāvis no LZF ar balss tiesībām, iesniegts Pilnvarojums. (Protokols ZM 

mājas lapā). Tā notika Engures mūzikas un mākslas skolā, Skolas ielā 10A, Engure.  

 Latvijas Zvejnieku federācija pēc savu biedru iesniegumiem 4 reizes no 2016.gada otras 

puses aicināja piešķirt finanšu līdzekļus (14 piekrastes zvejas kuģiem) to sadalīšanai pieejamā 

atlikuma ietvaros 01-34. pasākumā “Galīga zvejas darbību pārtraukšana”. 

 Sakarā ar negūto atbalstu no ZM un lielražotājiem, finanšu atlikums ZRP UK sēdē tika 

nolemts novirzīt uz Pasākumu 08-42 “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu 

nozveju izmantošana” – par labu zivju miltu fabriku izveidei. 

 

4.3. Zivju Fonds 

 Biedrību “Latvijas Zvejnieku federācija” kā padomes loceklis kopš 2003.gada pārstāv Ē. 

Urtāns. 

 2017.gadā notikušas kārtējās ZF sēdes un e-vidē saskaņotu lēmumu pieņemšanas 

procedūras, sākot no 17.01.2017 (Protokoli pieejami ZM mājas lapā). Klātienē notikušas 7 sēdes 

(visās piedaloties personīgi – 6 Rīgā un 11.10.2016 Kuldīgā), kā arī 6 elektroniskās viedokļu 

saskaņošanas. 



 Zivju Fondā ikgadēji tiek izskatīti vairāki simti projektu, atbilstoši MK Noteikumiem par 

Zivju fondu un tā Nolikumu. Padomes locekļi klātienē veic atbildīgu projektu vērtēšanu,  ņemot 

vērā arī vērtētāju pārstāvju sagatavotos atzinumus.  Fonda padomes sēdes sākas 10.00 un 

turpinās līdz pat 17.00. Tālāko apstiprināto projektu uzraudzību veic LAD. 

 LZF veicināja biedrības “15.vidusskolas atbalsta biedrība” (Liepāja) otro vasaras 

nometnes projekta realizāciju “Mytilus edulis – Baltijas jūras atdzimšana vai gals”  vidusskolu 

bioloģijas sekmīgajiem  audzēkņiem no Liepājas un reģiona.  Vērtējumā nepiedalījāmies. 

 2018.gadā ir jāatbalsta LLKC uzsākto nodarbību ciklu piekrastes pašvaldību 

skolniekiem– “Te ir zivis” – LZF viedoklis – visa Latvijas piekrastē. 

 

4.4. Zvejniecības komercdarbības licencēšanas komisija 

 Šajā komisijā LZF pārstāv tās Valdes loceklis I. Ņikandrovs, atbilstoši LZF 

pilnvarojumam. 

 Pēc komisijas sēžu protokoliem (nav pieejami publiskā apritē) un informācijas no ZM 

Zivsaimniecības departamenta , mūsu organizācijas pārstāvis ir piedalījies 2017.gada komisijas 

sēdēs 9 reizes –, tas ir,  reizi mēnesī. 

 Komisijas darbs ir ļoti atbildīgs, jo tiek licencēti atklātās jūras un piekrastes ūdeņu 

komerczvejas uzņēmumi, nosakot to komerczvejas laiku no 1 līdz 5 gadiem. 

 

4.5. Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un 

pārvaldības konsultatīvā padome 

Šajā komisijā LZF pārstāv tās Valdes locekļi J. Dančauskis, pilnvarotais O. Dančauskis  

un  J. Pētermanis. 2017. gadā notikušas 2 Konsultatīvās padomes sēdes 24.03. un 17.10. 2017 

Sēdēs tika atktīvi diskutēts par kanālu, caurteču, lagūnu ezeru makšķerēšanas un tālāk zvejas 

regulēšanu. LZF biedri atšifrēja viltības, aizstāvēja zvejnieku intereses.  Ierobežojumu nav. 

 

4.6. Stratēģiju atlases komiteja (SVVA) 

 Šajā komitejā Latvijas Zvejnieku federāciju pēc ZM Zivsaimniecības departamenta 

uzaicinājuma pārstāv Ē. Urtāns. 2017.gadā notika piekrastes zivsaimniecības reģionu (ZVRG) – 

4 stratēģiju  Grozījumu elektroniska izvērtēšana – saskaņošana. Publiskas tikšanās nav notikušas. 

 



4.7. Latvijas Zvejnieku federācijas iniciētie pasākumi. 

 2017. gadā mēs ierosinājām tikšanos Rīgā Zivsaimniecības departamentā par piekrastes 

zvejniekiem svarīgiem jautājumiem, kura notika 2017.gada 07.februārī. 

 Iesniedzām konkrētus priekšlikumus – par bezakcīzes degvielu, zvejas noteikumu 

Grozījumiem, roņu postījumiem, par atbalstu piekrastes zvejas kuģu sadalīšanu, par 

rosinājumiem zivsaimnieciski atkarīgo reģionu projektu atbalstam zivsaimniecības dažādošanai 

ārpus zvejniecības. 

 Jāatzīmē tas, ka tikām  tikai uzklausīti, bez gaidāmām pārvaldnieku aktivitātēm tuvākajā 

nākotnē.  Sanāksmes rezultāti neliecināja par vēlmi arbalstīt piekrastes zvejniekus.  

 

4.8. Latvijas Zvejnieku federācijas starptautiskās aktivitātes. 

 2017.gada 25. augustā LZF pārstāvjiem notika  tikšanās ar Lietuvas zvejniekiem un to (6) 

asociāciju vadītājiem Šilutē un Nēringā, kur arī piedalījās Lietuvas Zemkopības ministrs. 

 Sadarbībā ar Eiropas MSC galveno biroju Londonā (UK) un MSC Sverige (Stokholma) 

un  Latvijas Zvejnieku federācija, mēs  kļuvām kopā ar projekta partneriem no Zviedrijas 

(vadošais partneris), Polijas un  Igaunijas par 2 gadu starptautiska projekta “NESUfish”  

atbildīgiem realizētājiem. Finansē “Sweedish Institute” – fonds, kurš atbalsta valsts ieguldījumus 

reģiona konkurētspējas attīstībai. 

 2017.gada 20.-21. septembrī  notika projekta vadības grupas uzsākšanas (kick-off 

meeting) sanāksme Stokholmā MSC birojā par projekta uzstādījumiem un paredzamajiem 

rezultātiem. Piedalījās augsta ranga dažādu ES institūciju pārstāvji ar prezentācijām un LZF 

pārstāvēja Ē. Urtāns. 

 Savukārt, atbilstoši projekta vadības grupas nolemtajam 2017.gada 28.-29.novembrī tika 

plānota un realizēta  1.starptautiskā darba grupas sanāksme ar Latvijas piekrastes  zvejas 

uzņēmumu vadītājiem Liepājā, viesnīcā “Līva”, kur arī piedalījās LLKC ZST projektu vadītājs 

Kristaps Gramanis, biedrības “Liepājas rajona partnerība” ZP vadītājs Aigars Laugalis, kā arī 

Šilutes (Lietuva) ZVRG pārstāvji. 

 

4.9. Latvijas Zvejnieku federācijas dalība citos pasākumos 

 2017. gadā sadarbojāmies ar Rīgas Tehnisko universitāti EZF projekta pasākumā 

“Inovācijas” – projektā uz 2 gadiem Nr. 16-00-F01101-000001 “Paplašinātas funkcionalitātes 



lieljaudas zemūdens akustiskā raidītāja izstrāde roņu nodarīto postījumu samazināšanai Latvijas 

piekrastes zvejā”. 2018. gadā tiks veikti nopietni testi, salīdzinājumā ar ietekmi uz zivīm zivju 

audzētavā “Tome” 2017. gadā.  

2017. gada 28. novembrī piedalījāmies un izteicām savu viedokli LLKC Liepājas nodaļas 

seminārā par mencām Liepājas Valsts tehnikuma telpās. Bija veiksmīgs pasākums. 

 2017. gada 30. novembrī LZF pārstāvji piedalījās LLKC organizētā ikgadējā 

Zivsaimniecības konferencē Engurē, Tautas namā, un izteica savus viedokļus par piekrastes 

žvejnieku izglītības veicināšanu, kā arī skolnieku iesaisti LLKC zivsaimnieciskas izglītības 

kampaņā nākošiem 5 gadiem  piekrastes pašvaldībās. 

 Piedalījāmies LLKC organizētos pieredzes apmaiņas  braucienos (3)  Latvijā un Somijā. 

 Stiprinājām  sadarbību ar biedrību “Baltijas Zivsaimnieku apvienība” vairākās darba 

apspriedēs, lai attīstītu sadarbību starp atklātās jūras ,piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejas 

uzņēmmiem Liepājas reģionā. 

 2016. un 2017. gados LZF biedri (5) tika nominēti “Lielā Loma” balvām, kas ir ļoti 

nozīmīgs vērtējums Latvijā. 

  

5. Strukturāls pārskats par LZF paveikto darbu 2016.gadā 

 

5.1. Darbība likumdošanā zivsaimniecībā – ievads. 

 Biedrība „Latvijas Zvejnieku federācija”, kopš reģistrācijas LR UR 1999.gadā, 

nepārtraukti veikusi tās biedru interešu pārstāvēšanu ES, valsts un pašvaldību līmenī.  

Iespējams, ka 2017.gadā mūsu biedrība “Latvijas Zvejnieku federācija” ieguva Latvijā arvien 

pieaugošu cieņu tās biedru nesavtīgās rīcības rezultātā, lai saglabātu un attīstītu piekrastes un 

iekšējo ūdeņu zvejniecības nozīmi tautsaimniecībā. 

   

5.2. Zivsaimniecības likumdošanas iniciatīvas – sasniegumi. 

 Biedrība „Latvijas Zvejnieku federācija” cīnījās pie MK Noteikumu Nr. 296 „ Noteikumi 

par rūpnieciskajos zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” Grozījumu 

sagatavošanas. 



 Ja ieskatās to izmaiņās, tad mencu zveja Baltijas jūras piekrastē no 2017.gada 1.oktobra 

līdz 15. novembrim tik atļauta jau dziļumā no 5 m izobātas. Tas arī ir vienīgais grozījums 

Noteikumos. 

 Sakarā ar LZF rīcību, sakarā ar roņu nodarītajiem postījumiem lomiem un zvejas rīkiem, 

panācām, ka Dabas aizsardzības pārvalde, tās konkursa uzvarējušais izpildītājs, laika posmā līdz 

2019. gadam veiks pētījumus, izvērtējumus un rīcības, lai sāktu visbeidzot risināt šo samilzušo 

problēmu. 

 

5.3. Zivsaimniecības likumdošanas iniciatīvas – neveiksmes. 

 Situācija ar roņiem, bezakcīzes degvielu – nezināmā nākotnē. 

 Ar jūrasgrunduli – uzņēmējdarbība stipri apsteidz nodokļu tērētājus.  

Roņu radīto zaudējumu izvērtēšana un kompensācijas. Atbildes reakcija, gan no „BIOR”, 

gan no ZM Zivsaimniecības departmenta,  - zvejnieki tikai izsakās sanāksmēs, bet anketas 

nepilda. Pēdējā ZKP sēdē Dabas aizsardzības pārvalde apsolīja sākt Roņu aizsardzības plāna 

izstrādi. 

Bezakcīzes degvielas risinājumi tām piekrastes zvejnieku komercsabierībām, kuras ir 

zvejnieku ciemos ārpus ostām, notiek pēc principa starp 2 ministrijām, sarakstīsimies vēl 10 

gadus, ja vien piekrastes zvejnieki nesāks radikālas rīcības. 

Apaļā jūrasgrunduļa populācija dramatiski pieaug. No vienas puses būtu tā kā jāpriecājas, 

ka zvejas iespējas pieaug, bet, ja pavērtē dziļāk, mati paceļas gaisā. Ekoloģiskas katastrofas  reāls 

drauds, iztiksim bez zinātniskiem  pierādījumiem, barības izēšana plekstēm, migrējošām zivīm, 

ikru noēšana šajos rajonos piekrastē nārstojošām zivju sugām – reņģēm, akmeņplekstēm, 

vējzivīm, neskaitot zivsaimnieciski nenozīmīgās sugas, gliemežu (pārsvarā Mytilus) izņemšana 

no ūdens filtrācijas un pat no ziemeļiem atlidojušo ūdensputnu barības bāzes samazināšana. uz 

gliemežiem (LU HEI).  2017.gada jūlijā , balstoties uz Liepājas 15. vidusskolas atbalsta 

biedrības aktivitātēm notika Nīcas novada Baltijas jūras piekrastē “Jūrnieku ligzda” 

vidusskolnieku vasaras nometne par šo tēmu, lai izglītotu jauno paaudzi par briestošo problēmu. 

2018.gadā vismaz ierobežotā apjomā ir piekrastes pašvaldībās atļauta zveja ar grunduļu 

murdiem, pat bez maksas. 

 

 



 

5.4. 2017. gads – jaunu projektu uzsākšana un realizācija 

Latvijas mērogā, sākot no 2017.gada maija, iesaistījāmies roņu atbaidīšanas ierīces 

projekta izstrādē, arī pateicoties LLKC Carnikavas novada konsultantam J. Kravaļa kungam, 

kurš ļoti aktīvi arī vispār darbojas zivsaimniecības virzienā. 

 Noslēdzoties darba cēlienam, LAD EJZF pasākumā „Inovācijas zivsaimniecībā” ir 

atbalstījis RTU Radioelektronikas institūta un biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” 

kopprojektu - „Paplašinātās funkcionalitātes lieljaudas zemūdens akustiskā raidītāja izstrāde roņu 

nodarīto postījumu samazināšanai Latvijas piekrastes zvejā”  Nr.16-00-F01101-000001. Projekta 

plānotais ilgums 2 gadi.  

  2017.gadā, necerot uz veiksmi, pateicoties arī I, Voita kunga aktivitātēm un negūstot 

atbalstu MSC komandā dēļ interešu konflikta, tomēr guvām kā organizācija sapratni no galvenā 

MSC biroja Londonā un filiāles Stokholmā – kā rezultātā iesniegtais projekta pieteikums par 

piekrastes zvejnieku biedrību labāku sadarbību Baltijas jūrā, piekrastes zivju resursu ilgtspējīgu 

apsaimniekošanu un MSC sertifikācijas iespējām, bija sava veida notikumu un vai vēstures 

likumīgs rezultāts. Tika negaidīti apstiprināts starptautisks projekts no Swedish Institute uz 2 

gadiem ar ļoti labu partneru komandu, no kuras izrādījās gandrīz puse bija jau zināma , ar 

garantiju vēl lielākiem mērķiem pēc tam. 

  

5.5. Publiskās aktivitātes 

 2017. gadā mēs ierosinājām tikšanos Rīgā Zivsaimniecības departamentā par piekrastes 

zvejniekiem svarīgiem jautājumiem, kura notika 2017.gada 07.februārī.. 

 2017.gada 25. augustā LZF pārstāvjiem notika tikšanās ar Lietuvas zvejniekiem un to (6) 

asociāciju vadītājiem Šilutē un Nēringā, kur arī piedalījās Lietuvas Zemkopības ministrs. 

 2017. gada 20.-21. septembrī notika projekta “NESU fish” vadības grupas uzsākšanas 

(kick-off meeting) sanāksme Stokholmā MSC birojā par projekta uzstādījumiem un 

paredzamajiem rezultātiem. Piedalījās augsta ranga dažādu ES institūciju pārstāvji ar 

prezentācijām un LZF pārstāvēja Ē. Urtāns. 

 Savukārt, atbilstoši projekta vadības grupas nolemtajam 2017.gada 28.-29.novembrī tika 

plānota un realizēta 1.starptautiskā darba grupas sanāksme ar Latvijas piekrastes zvejas 

uzņēmumu vadītājiem Liepājā, viesnīcā “Līva”, kur arī piedalījās LLKC ZST vadītājs Kristaps 



Gramanis, biedrības “Liepājas rajona partnerība” ZP vadītājs Aigars Laugalis, kā arī Šilutes 

(Lietuva) ZVRG pārstāvji. 

2017. gada 28. novembrī piedalījāmies un izteicām savu viedokli LLKC Liepājas nodaļas 

seminārā par mencām Liepājas Valsts tehnikuma telpās. Bija veiksmīgs pasākums. 

 2017. gada 30. novembrī LZF pārstāvji piedalījās LLKC organizētā ikgadējā 

Zivsaimniecības konferencē Engurē, Tautas namā, un izteica savus viedokļus par piekrastes 

zvejnieku izglītības veicināšanu, kā arī skolnieku iesaisti LLKC zivsaimnieciskas izglītības 

kampaņā nākošiem 5 gadiem piekrastes pašvaldībās. 

 

6. Biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” seminārs. 

 

Sadarbībā ar LLKC 2017. gadā tika noorganizēts seminārs par piekrastes zvejniecības 

attīstību un problēmām, kurš notika Leču muižā (Ventspils novadā) 10.11.2017 

Darba kārtība – 5 darba kārtības punkti. 

Pavisam seminārā reģistrējušies 27 dalībnieki – Zivsaimniecības departments (3), pa 

vienam no Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskā institūta “BIOR”, pārējie bija zvejas 

sabiedrību pārstāvji. Saraksts pieejams Pielikumā Nr. 17-3, bet lektoru – ziņotāju lapā Pielikumā 

Nr.17-2. 

Semināra dalībnieki ne tikai noklausījās ziņojumus un aktīvi uzdeva jautājumus  un dažkārt asāk 

pat sāka diskutēt.  

Dienas kārtība semināram: 

1) Zvejas iespējas piekrastē 2018.gadā. ZM (N. Riekstiņš). 

Tika sniegta informācija par zvejas limitu izmaiņām 2018. Gadā jūras piekrastes ūdeņos – 

reņģēm samazinājums Rīgas jūras līcī par 8%, bet pieaugums Baltijas jūrā, lai arī piekrastē 

pēdējos gados tradicionālajās stāvvadu zvejas vietās strauji samazinās reņģu lomi, bet pieaug 

jūrasgrunduļu daudzums. Iespējams, ka jūrasgrunduļi reņģu nārsta vietās izēd reņģu ikrus, un tā 

rezultātā mazāk atgriežas nārsta reņģe. 

Turpinās mencu zvejas limitu samzināšanās – vēl par 30 t – sasniedzot vien 73 t mencu, 

kas pēdējo 3 gadu laikā samzinājums ir 2 reizes. Nekādi uzlabojumi tuvākā nākotnē nav gaidāmi. 

Jūrā lielākoties menca ir vāja, bez koncentrācijām. Pētnieku viedokļi dalās – slikts nārsts, 



bezskābekļa zonu palielināšanās, sāļuma samazināšanās, zvejas un makšķerēšanas intensitātes 

izmaiņas, roņu ietekme un citi faktori. 

Attiecībā pret pleksti, brētliņām un lašiem nozveju apjomi tuvi iepriekšējiem gadiem. 

2018. gadā plānots ļaut zvejot jūrasgrunduļus ar specializētiem murdiem (“BIOR” pētījumi 

2016.-2017.gados) ar noteiktiem limitiem bez zvejas tiesību nomas maksas. 

Veiktas izmaiņas zvejas laivu reģistrācijas kārt’ībā , nenosakot  termiņu uz 2 gadiem, kā bija 

iepriekš, bet tikai veicot tehniskās apskates. 

Jautājumā par bezakcīzes degvielas pieejamību lauku apvidos, ZM Zivsaimniecības 

departmenta vadītājs N. Riekstiņa kungs norādīja, ka ministrija esot visas no viņiem atkarīgās 

lietas izdarījuši, un lai LZF dodas uz Finanšu ministriju izcīnīt valsts atbalstu. 

2) Roņu atbaidīšanas ierīču projekts. (D. Pikuļins, Rīgas Tehniskā universitāte). 

 2017. gadā Rīgas Tehniskās universitātes Radioelektronikas institūts un Latvijas 

Zvejnieku federācija noslēdza vienošanos par sadarbību roņu atbaidīšanas ierīces izstrādi. 

Projekts tika iesniegts LAD EJZF “Inovācijas” pasākuma ietvaros. 

 Arī 2017.gadā Dabas aizsardzības pārvalde uzsākusi  Roņu aizsardzības plāna izstrādi, 

kura rezultātā tiks veikti pētījumi un izstrādāta kārtība ar roņu populācijas regulēšanu, zvejas 

pasargāšanu utt. Šobrīd saistībā ar šo problēmu ir pagaidu kārtība (Pielikums 12). 

 Ziņojums bija interesants un saistošs. Zvejnieki ar izpratni to noklausījās, kā arī izteica 

vēlmi , lai tās tiktu izmēģinātas ne tikai Carnikavā, bet arī citur. 

 Sākumā tika sniegta vispārēja informācija par roņu populācijām Baltijas jūrā, izmaiņu 

tendencēm, kā ir veicies citur ar zvejas aizsardzību. 

 Konkrēti šajā projektā  2017. gadā uzsākta ierīces iztrāde laboratorijas apstākļos, kā arī 

bijis izmēģinājums Tomes zivju audzētavā, lai pētītu ietekmi uz zivju uzvedību. 

 2018. gadā paredzēts izmēģināt pie zivju murdiem. Darbības rādiuss ir 100 m. Ierīce 

raida nepārtrauktu zemas frekvences skaņu, kura rada sāpju izjūtu, kā arī uz ūdenī iekritušiem 

zvejniekiem un zemūdens medniekiem. Lētāka nekā ārzemju, mazāka izmēros, zvejnieki paši 

nomaina bateriju reizi 10 dienās. 

3) Jūrasgrunduļu problēma Latvijas ūdeņos. D.Ustups (“BIOR”) 

 Zinātniskā  institūta “”BIOR” Zivsaimniecības pētniecības departmenta direktors D. 

Ustupa kungs prezentēja iegūtos datus un to analīzi, lai spriestu par to, kas notiek ar 

jūrasgrunduļu populāciju Baltijas jūrā un kas gaidāms tuvākajā nākotnē. 



 Pirmie jūrasgrunduļa eksemplāri Latvijas piekrastes ūdeņos parādījās 2004.gadā, bet 

tagad to ir  miljardiem. 2017. gadā Tallinā notika pirmā zinātniskā konference par šo problēmu, 

kur tika secināts, ka šīs zivis izplatās Baltijas jūrā ātrumu 30 km gadā. Latvijas ūdeņos šobrīd 

jūrasgrunduļu daudzums tiek vērtēts ap 14.000 tonnām, kas pēc būtības ir milzīgs resurss. 

 Prezentācijā tika raksturota arī jūsgrunduļu barības bāze un graujošā ietekme uz 

filtrējošajiem jūras gliemežiem, kā arī uz visu ekosistēmu kopumā. Interneta vietnēs ir zem 

ūdens uzņemti video, kā šīs zivis pārējo zivju sugu nārsta vietas un noēd ikrus. Arī vecākās zivis 

cenšas noēst pašu jūrasgrunduļu ikrus, tādēļ to tēviņi apsargā savus apaugļotos ikrus. 

 Secinājums – jācenšas aktīvāk zvejot šo zivju sugu, bet vienlaicīgi atrast augstākas 

pievienotas vērtības produktu, neorientējoties vien uz svaigu, saldētu vai zivju miltu produkciju. 

 Domājams, ka LZF darbība pēdējos 5 gados ir veicinājusi un panākusi valsts mērogā sākt 

aktīvāku zivsaimniecisko rīcību, lai arī daudz kas sen ir nokavēts. 

4)  Informācija par notikumiem 2017.gadā – zivsaimniecības interešu aizstāvībā LZF 

biedriem, kā arī par projektu ar Zviedrijas MSC biroju. Ziņo Ē. Urtāns un J. 

Dančauskis  (Latvijas Zvejnieku federācija). 

 Semināra klātesošie tika informēti par šķiperu kursu atjaunošanu, jo ir pieteikušās 2 

grupas ap 35 zvejniekiem, lai iegūtu profesionālās tiesības. Tas notiks decembrī Kolkā un 

Pāvilostā, ko veiks Latvijas Jūras administrācijas sertificēta organizācija  SIA “Baltic Marine 

Resources” – vienīgā Latvijā. 

 Tika uzskaitītas aktivitātes, sarakstē ar Zemkopības un Finanšu ministriju, kā arī ar citām 

institūcijām (Pielikums). 

 2017.gada 25.janvārī (Pielikums 14) piedalījāmies Saeimas Vides un klimata 

apakškomisijas sēdē, kurā tika vētīta Daugavas nēģu “epopeja”. Aprīlī paredzētā nākošā sēde 

nenotika. Zvejnieki samaksāja sodu un turpina zvejot nēģus Daugavā. 

 J. Dančauskis informēja par iespēju, pēc sarunām ar Rīgas Centrāltirgus administrāciju, 

tirgot svaigas pašu nozvejotas zivis LZF biedriem noteiktā vietā Zivju paviljonā ar atvieglinātiem 

tirdzniecības nosacījumiem. (Pielikums 15). 

 Ē. Urtāns aicināja piedalīties starptautiskā projekta NESUfish reģionālajā pasākumā 

Liepājā  2017. gada 28.-29.novembrī. 

Semināra (13.09.2016)  moderators bija Ē. Urtāns.  

 



7. KOPSAVILKUMS 

 

1. Biedrība „Latvijas Zvejnieku federācija”, kura dibināta 1999.gadā, arī 2017.gadā aktīvi 

piedalījās sabiedriskajā  darbā zivsaimniecības nozarē, gan Latvijā, gan arī Baltijas valstīs 

un citur Eiropas Savienībā. Spriežot pēc dažādu darba grupu, padomju, semināru un 

konferenču skaita 2017. gadā, noslodze ir bijusi augsta. 

2. Esam veicinājuši pirmo fāzi nejauši nozvejoto roņu pārvietošanai uz krastu. Rosinājām 

Grozījumus Rūpnieciskās zvejas Noteikumos Baltijas jūras un piekrastes ūdeņos. 

Samazinājām nodomus par zvejas liegumiem iekšējos ūdeņos – kanālos, starptecēs, 

lagūnu ezeros un zušu zvejā. Panācām, ka zvejnieku motorlaivām nav ik pēc 2 gadiem 

jāiegādājas jauni dokumenti par īpašuma piederību. 

3. Mūsu organizācijas biedru darbības ietvaros ar Zivju fonda un LLKC atbalstu tika veiktas 

2 zivsaimnieciski izglītojošas skolnieku vasaras nometnes Engurē un Nīcā. 

4. Biedrība „Latvijas Zvejnieku federācija” organizēja sanāksmes un darba tikšanās ZM 

Zivsaimniecības departamentā. Lielākās notika 07.02.2017 Rīgā, 10.11.2017 – Lečos 

(Ventspils novads), kā arī 29.11.2017 Liepājā. Bija arī 3 reģionālās tikšanās ar DAP 

projekta par roņu aizsardzības plāna realizētājiem. 2018.gadā (martā) aicināsim pie mums 

uz LZF kopsapulci projekta realizētājus. Diemžēl par bezakcīzes degvielas pieejamību 

piekrastes zvejniekiem lauku apvidos ir birokrātiska rakstura rakstiskas un mutiskas 

atbildes no valsts institūcijām. 

5. 2017. gadā uzsākām MSC Europa starptautisku projektu par piekrastes zvejnieku 

sadarbību un MSC sertifikāta izstrādi piekrastes zvejnieku uzņēmējsabiedrībām - “ 

NESUfish” no 2017. līdz 2019.gadam, kā projekta partneris, kopā ar Zviedriju, Poliju un 

Igauniju.  Finansē fonds “Sweedish Institute”. 

6. Trīs mūsu biedrības biedri – SIA “Baņķis”, SIA “Majoka”” un Ēvalds Urtāns 2017. gadā 

saņēma apbalvojumus “Lielais Loms – 2017” dažādās nominācijās. 

7. 2017.gadā sākās RTU Radioelektronikas institūta un LZF kopprojekts par roņu 

atbaidīšanas ierīču izstrādi. 2017.gadā notika pirmais izmēģinājums Tomes zivju 

audzētavā, lai pārbaudītu ietekmi uz zivīm, kā arī 2017.gada 10. novembrī projekta būtība 

tika prezentēta mērķauditorijai – Latvijas piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejnieku 

komercsabiedrībām. 


