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Biedrība 2021. gadā ir turpinājusi iepriekšējās aktivitātes un tālāk 

izvērsusi savu darbību, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Covid-19 

pandēmija nelabvēlīgi ietekmējusi iepriekšējās ieceres organizēt biedru 

kopīgas sanākšanas un tādēļ vairāk darba ieguldīts pasākumos, kas 

iespējami attālināti; inovāciju projektu sagatavošanā, kas nozīmīgi gan 

biedriem, gan akvakultūras nozarei kopumā. 

 

Ir izpildīti šādi plānotie pasākumi: 

 

Piedalīties visās Zemkopības ministrijas organizētajās Zivsaimniecības 

konsultatīvās padomes sēdēs, kas norisinās pēc līguma parakstīšanas 

datuma, kur paust savu viedokli un priekšlikumus, lai pārstāvētu nozares 

intereses un viedokli. 

 

 Biedrība ir piedalījusies visās izsludinātajās neklātienes 

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības konsultatīvās padomes 

sēdēs, izskatījusi un komentējusi piedāvātos lēmumprojektus. 

 

Piedalīties reģionu un valsts nozīmes semināros un konferencēs par 

zivsaimniecības nozares attīstības iespējām, labo praksi, kā arī saistībā 

ar nozares jautājumiem un aktualitātēm organizētās sanāksmēs un 

darba grupās.  

 

Dalība nozares darba grupās: 

 Biedrība ir deleģējusi darbam Starpinstitūciju darba grupas 

„Zivsaimniecība” apakšgrupās šādus pārstāvjus: 

o Darba grupas apakšgrupā „Ūdens dabisko resursu 

saglabāšana un atjaunošana” – Hardijs Bariss; 
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o Darba grupas apakšgrupā „Zivsaimniecības strukturālā 

politika” – Hardijs Bariss; 

o Darba grupas apakšgrupā „Zivsaimniecības datu vākšana 

pētniecībai” – Inese Briede; 

o Darba grupas apakšgrupā „Akvakultūra” – Jānis Baltačs; 

o Darba grupas apakšgrupā „Zivju apstrāde un tirdzniecība” – 

Ēriks Ļebedoks. 

 

Biedrība (vairāki biedri) piedalījās klātienes tikšanās ar Eiropas 

Savienības Vides, okeānu un zivsaimniecības jautājumiem atbildīgo 

komisāru Virgīniju Sinkēviču viņa vizītes laikā Latvijā. 

Klātienes pasākumi zivsaimniecības popularizēšanā notika ierobežotu 

laika periodu Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ. Biedrības 

struktūrvienību “Zivju prieks”, kas atrodas Krapes muižas 

“Ūdensdzirnavās”, akcijas “Atvērtās dienas laukos” ietvaros augustā  

apmeklēja 80 viesi, kurus iepazīstināja ar foreļu un Āfrikas samu 

audzēšanu. 

Biedrība piedalījās LLKC organizētajā klāties demonstrāciju seminārā 

par karpu intensīvas audzēšanas pieredzi. Zivsaimniecības gadagrāmatai 

tika sagatavots pieredzes stāsts – raksts par Āfrikas samu audzēšanu 

mazos apjomos. 

 

“Zivju prieks” kalpoja arī par norises vietu LLKC organizētam 

informatīvam pārskata semināram par plēsējputnu atbaidīšanu, 

kaitējumu kompensācijām un citiem ar to saistītiem jautājumiem, kā arī 

pārskatu par inovāciju projektu norisi. Attālināti klātesošiem 

prezentāciju par projektu “Attālināta ūdenstilpju ūdens monitoringa 

sistēma” sniedza Dmitrijs Pikuļins (RTU). 

Klātienē par projekta “Bezpilotu tehnoloģijās balstītas zivjēdāju 

atbaidīšanas sistēmas ekonomiskā pamatojuma pielietojuma efektivitātes 

pētījums” virzību stāstīja un dronu demonstrējumus veica Rūdolfs 

Rumba (RTU). 

 

Jauni biedri 

2021. gadā biedrībās biedru skaits nav mainījies, salīdzinot ar 

iepriekšējiem gadiem biedru atsaucība un aktivitāte ir palielinājusies. 

 

Inovāciju projekti 



 

   

3 

2021. gadā praktisku darbību āra apstākļos turpināja sadarbības 

projekts ar Rīgas Tehnisko universitāti. Turpinājās Inovāciju projektā 

paredzēto pirmo dīķu ūdens attālinātā monitoringa ierīču testēšana pie 

biedrības biedriem – SIA “Vlakon”. 

Uzsākts inovāciju izpētes projekts “Bezpilotu tehnoloģijās balstītas 

zivjēdāju atbaidīšanas sistēmas ekonomiskā pamatojuma pielietojuma 

efektivitātes pētījums”. 

 


