
Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācijas ziņojums 

(Līgums Nr. 2019/9.5/13 ZST Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāte „Nozaru 

organizāciju kapacitātes celšanas pasākumi”) 

 

Biedrība „Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija” nodibināta 1998. gada 21. 

septembrī. 

Biedrības mērķis ir vēžu un zivju dabīgo populāciju atjaunošana, veicinot dabas 

daudzveidības saglabāšanu un resursu ilgtspējīgu izmantošanu.  

Biedrības uzdevumi ir: 

1. Sekmēt vēžu un zivju dabīgo populāciju atjaunošanu; 

2. Piedalīties vēžkopības un zivkopības zinātnisko pamatu nodrošinājuma 

izveidošanā, pētījumu un attīstības programmu izstrādē un realizācijā; 

3. Izveidot vēžkopības un zivkopības centrus Latvijas novados; 

4. Ieviest jaunas, videi draudzīgas tehnoloģijas vēžkopības un zivkopības 

attīstībā, lai sekmētu ražošanas izmaksu pazemināšanos; 

5. Sekmēt mūsdienu akvakultūras sasniegumu  ieviešanu jaunu zivju un 

bezmugurkaulnieku audzēšanā; 

6. Izstrādāt un realizēt pieredzes apmaiņas un sadarbības projektus ar ārvalstu 

vēžu audzētājiem; 

7. Savā darbībā sabalansēt valsts, privātās, dabas daudzveidības, vides 

aizsardzības un komerciālās intereses, ievērojot dabas daudzveidības 

saglabāšanas principus; 

8. Izstrādāt apmācību programmas vēžu un zivju audzēšanā, selekcijā, jaunu 

tehnoloģiju ieviešanā; organizēt Biedrības biedru un citu iedzīvotāju 

apmācības vēžu un zivju akvakultūrā un zivsaimniecības likumdošanā un 

aizsardzībā; 

9. Panākt valsts institūciju tehnisku un finansiālu atbalstu zemnieku 

saimniecībām, uzņēmējiem u.c. vēžu un zivju audzētājiem; 

10. Aktīvi piedalīties priekšlikumu izstrādāšanā valsts varas un pārvaldes 

institūcijās savas nozares attīstības veicināšanai; 

11. Veikt produkcijas mārketinga pasākumus un sniegt Biedrības biedriem 

palīdzību produkcijas realizēšanā, organizējot tirdzniecības, ievešanas-

izvešanas un pārstrādes struktūras; 

12. Sekmēt tirgus pieprasījumam, kvalitātes un drošuma standartiem atbilstošas 

produkcijas ražošanu. 



Biedrības juridiskā adrese: Ogres nov., Ogresgala pag., Ciemupe, “ Avoti”, LV-5041. 

Biedrības valde:  

 Gunārs Ārens Augusts; 

 Valdis Austers; 

 Jānis Baltačs; 

 Hardijs Bariss; 

 Andris Kozulis; 

 Oskars Kambala; 

 Dzintars Raibekazs. 

Par biedrības biedru var kļūt jebkura Latvijā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai juridiska 

persona, kas saņēmusi valdes rekomendāciju, sasniegusi 18 gadu vecumu un ir 

ieinteresēta Biedrības darbībā, atbalsta un apņemas ievērot statūtus, Biedrības 

valdes un Pārstāvju sapulces lēmumus.  

Biedrības biedri: 

1) SIA “K3K”, Reģ. Nr. 40003749570, Juridiskā adrese: Rīga, Bruņinieku iela 60 - 

13, LV-1009, Nozare: NACE2 03.22 Saldūdens akvakultūra (Avots: zl.lv, CSP, 

VID); 

2) “KALVES”, Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecība, 

Reģ. Nr. 45404003651, Juridiskā adrese: Krustpils nov., Kūku pag., "Kalves", 

LV-5222, Nozare: NACE2 03.22 Saldūdens akvakultūra (Avots: zl.lv), NACE2 

0312 Saldūdens zvejniecība (Avots: VID); 

3) “RŪĶIS”, Šmita individuālais uzņēmums, Reģ. Nr. 44102000084, Juridiskā 

adrese: Kocēnu nov., Dikļu pag., "Sīļēni", LV-4223, Nozare: NACE2 0322 

Saldūdens akvakultūra (Avots: CSP, VID); 

4) “KOCIŅI”, Valmieras rajona Bērzaines pagasta Ineses Ulmanes zemnieka 

saimniecība, Reģ. Nr. 44101011856, Juridiskā adrese: Kocēnu nov., Bērzaines 

pag., "Kociņi", LV-4208, Nozare: Zivkopība NACE2 03.22 Saldūdens 

akvakultūra (Avots: zl.lv, CSP), NACE2 0150 Jauktā lauksaimniecība 

(augkopība un lopkopība) (Avots: VID); 

5) “MEGŅI”, Liepājas rajona Lažas pagasta zemnieku saimniecība , Reģ. Nr. 

42101011631, Juridiskā adrese: Aizputes nov., Lažas pag., "Megņi", LV-3455, 

Nozare: NACE2 0322 Saldūdens akvakultūra (Avots: VID, GP); 

6) “ŪDENSDZIRNAVAS”, zemnieku saimniecība, Reģ. Nr. 47404004369, 

Juridiskā adrese: Ogres nov., Krapes pag., "Ūdensdzirnavas", LV-5012, 

Nozare: NACE2 0322 Saldūdens akvakultūra (2018. gadā); 



7) “Stirniņas”, Ādažu pagasta zemnieku saimniecība, Reģ. Nr. 40001015836, 

Juridiskā adrese: Ādažu nov., "Stirniņas", LV-2164, Nozare: NACE2 0322 

Saldūdens akvakultūra (Avots: CSP), NACE2 0312 Saldūdens zvejniecība 

(Avots: VID); 

8) SIA “UPETNĪKI”, Reģ. Nr. 52403010631, Juridiskā adrese: Ludzas nov., Pildas 

pag., Borovaja, "Upeslejas", LV-5733, Nozare: NACE2 0322 Saldūdens 

akvakultūra (Avots: VID); 

9) SIA “AKVAVAL” , Reģ. Nr. 52103023961, Juridiskā adrese: Liepāja, Lēņu iela 2-

15, LV-3414, Nozare: NACE2 0321 Jūras akvakultūra (Avots: CSP, VID); 

10) “LIELKRŪZES”, Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība, 

Reģ. Nr. 44101020098, Juridiskā adrese: Jaunpiebalgas nov., Jaunpiebalgas 

pag., "Lielkrūzes", LV-4125, Nozare: NACE2 55.20 Izmitināšana viesu mājās un 

cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (Avots: zl.lv), NACE2 0150 Jauktā 

lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (Avots: CSP, VID); 

11) “BRĪVNIEKI”, Cēsu rajona Veselavas pagasta zemnieku saimniecība , Reģ. Nr. 

49501000533, Juridiskā adrese: Priekuļu nov., Veselavas pag., "Brīvnieki", LV-

4116, Nozare: NACE2 01.61 Augkopības papilddarbības (Avots: zl.lv), NACE2 

0150 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (Avots: CSP, VID); 

12) SIA “ANZĀĢE”, Reģ. Nr. 40003531261, Juridiskā adrese: Salaspils nov., 

Salaspils, Rīgas iela 50, LV-2169, Nozare: NACE2 41.20 Dzīvojamo un 

nedzīvojamo ēku būvniecība (Avots: zl.lv, CSP), NACE2 4331 Apmetēju darbi 

(Avots: VID). 

Paveiktais 2019. gadā: 

Uzsākta biedru saraksta inventarizācija, ko attālināti plānots pabeigt līdz ikgadējai 

pārskata sanāksmei (aptuveni 2020. gada februārī). Klātienes vizītes pie biedriem un 

iepazīšanās ar viņu saimniecisko darbību akvakultūras jomā paredzēts veikt 2020. 

gada laikā. 

Vispārējā atziņa no līdz šim paveiktā ir tāda, ka relatīvi liels biedru skaits atteicies no 

akvakultūras kā nozīmīgu savas uzņēmējdarbības virzienu. Diemžēl nākas atzīt, ka līdz 

ar to viņu interesei aktīvi iesaistīties asociācijas darbā arī vairs nav pamata.  

Tajā pašā laikā ir relatīvi liels akvakultūras uzņēmums “Blue Circle”, kas nopietni 

apsver aktīvu iesaistīšanos biedrības darbā, jo saskata tajā labākas iespējas kā 

iesaistīties akvakultūras nozares jautājumu apspriešanā un risināšanā nacionālā 

mērogā. Biedru aktivitāte pakāpeniski atjaunojas. 

2020. gadā praktisku darbību āra apstākļos uzsāks sadarbības projekts ar Rīgas 

Tehnisko universitāti. Notiks inovāciju projektā paredzēto pirmo dīķu ūdens 

attālinātā monitoringa ierīču testēšana pie biedrības biedriem. 

Dalība nozares darba grupās. 



Biedrība ir deleģējusi darbam STARPINSTITŪCIJU DARBA GRUPAS „ZIVSAIMNIECĪBA” 

apakšgrupās šādus pārstāvjus: 

 Darba grupas apakšgrupas „Ūdens dabisko resursu saglabāšana un 

atjaunošana” – Hardijs Bariss, 

 Darba grupas apakšgrupas „Zivsaimniecības strukturālā politika” – Hardijs 

Bariss, 

 Darba grupas apakšgrupas „Zivsaimniecības datu vākšana pētniecība” – Inese 

Briede; 

 Darba grupas apakšgrupas „Akvakultūra” – Jānis Baltačs, 

 Darba grupas apakšgrupas „Zivju apstrāde un tirdzniecība” – Ēriks Ļebedoks. 

Biedrība ir piedalījusies visās izsludinātajās Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības 

konsultatīvās padomes sēdēs, gan sanāksmē kur apspriesta akvakultūrai piešķirtā 

finansējuma pārdale. 

Biedrība piedalījās Lauku atbalsta dienesta rīkotajā nozaru pārstāvju darbības 

pārskata sanāksmē, mainoties LAD augstākajai vadībai. 

Biedība piedalījās arī gadskārtējā Zivsaimniecības konferencē un nozares gada 

pasākumā “Lielais loms”. 

Zivsaimniecības – akvakultūras tēmas popularizēšana. Sakarā ar to, ka sadarbības 

līgums tika noslēgts skolēnu brīvdienu noslēguma posmā, pēc līguma noslēgšanas 

notikusi tikai viena skolēnu ekskursija un dažas ģimeņu vizītes biedrības 

struktūrvienībā “Zivju prieks”, kā arī atsevišķas grupu vizītes biedrības biedra Oskara 

Kambalas “Rideļu dzirnavās”. Ikgadējas apkaimes skolu vizītes un bērnu grupu vizītes 

vasaras nometņu laikā notiek ik gadu, un tādas struktūrvienībā “Zivju prieks” Krapes 

muižas ūdensdzirnavās notika arī 2019. gadā. 


