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Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija 2020. gadā ir turpinājusi 

iepriekšējās aktivitātes un paplašinājusi savu darbību, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu. Covid-19 pandēmija nelabvēlīgi ietekmējusi 

iepriekšējās ieceres organizēt biedru kopīgas tikšanās, un tāpēc vairāk 

darba ieguldīts pasākumos, kas iespējami attālināti; inovāciju projektu 

sagatavošanā, kas nozīmīgi gan biedriem, gan akvakultūras nozarei 

kopumā.  

 

Ir izpildīti šādi plānotie pasākumi (līgums Nr. 2019/9.5/13 ZST, Valsts 

Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāte „Nozaru organizāciju 

kapacitātes celšanas pasākumi”): 

* Biedrības pārstāvji ir piedalījušies visās izsludinātajās klātienes un 

attālinātajās Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības konsultatīvās 

padomes sēdēs un klātienes sanāksmē, kur prezentēta un apspriesta 

iecere uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes bāzes izveidot 

biotehnoloģiju centru, kas varētu palīdzēt jaunu zivju produktu izstrādē. 

* Biedrība ir deleģējusi darbam Starpinstitūciju darba grupas 

„Zivsaimniecība” apakšgrupās šādus pārstāvjus: 

o Apakšgrupā „Ūdens dabisko resursu saglabāšana un 

atjaunošana” – Hardijs Bariss, 

o Apakšgrupā „Zivsaimniecības strukturālā politika” – Hardijs 

Bariss, 

o Apakšgrupā „Zivsaimniecības datu vākšana, pētniecība” – 

Inese Briede, 

o Apakšgrupā „Akvakultūra” – Jānis Baltačs,  

o Apakšgrupā „Zivju apstrāde un tirdzniecība” – Ēriks 

Ļebedoks. 
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* Popularizēta zivsaimniecības – akvakultūras tēma skolēnu un 

jauniešu auditorijai, organizējot informatīvus un izglītojošus pasākumus. 

* Biedrība (vairāki biedri) tiešsaistē piedalījās arī gadskārtējā 

Zivsaimniecības konferencē un nozares gada pasākumā “Lielais loms”. 

Biedrība izvirzīja savu dibinātāju Prof. Gunāru Augustu Ārenu “Lielais 

loms” nominācijai “Par mūža ieguldījumu akvakultūrā”, kurā viņš tika 

arī apbalvots.  

* 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” laikā augustā  

apmeklēja 62 viesi, kurus iepazīstināja ar foreļu un Āfrikas samu 

audzēšanu. “Zivju prieks” kalpoja arī par norises vietu LLKC 

organizētajam pieredzes apmaiņas semināram par Āfrikas samu 

audzēšanu mazos apjomos. 

* Uzņemti jauni biedri: 

o 2020. gadā biedrībā ir iestājušies divi jauni biedri: 

akvakultūras uzņēmums “Blue Circle” un z/s “Avotiņi”. 

* Inovāciju projekti: 

o 2020. gadā praktisku darbību āra apstākļos uzsāka sadarbības 

projekts ar Rīgas Tehnisko universitāti. Notika inovāciju 

projektā paredzēto pirmo dīķu ūdens attālinātā monitoringa 

ierīču testēšana pie biedrības biedriem – z/s “Kalves” un SIA 

“Vlakon”; 

o Biedrība iesaistījās divu citu inovāciju projektu izstrādē  

sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Tie ir:  

“Biodegradējamu blakusproduktu izmantošana proteīniem 

bagāta dzīvnieku un zivju barības ekstrakta ražošanā” un 

“Automātiskas zivsaimniecības apsardzes un apsekošanas 

sistēmas izstrāde”. Projektu ieceres tika prezentētas LAD, 

taču diemžēl neviens no šiem iesniegtajiem projektiem 

neguva Lauku atbalsta dienesta finansiālu atbalstu. Projekts 

“Automātiskas zivsaimniecības apsardzes un apsekošanas 

sistēmas izstrāde” tika modificēts un samazinātā apjomā 

iesniegts vēlreiz kā “Automātiskas zivsaimniecības apsardzes 

un apsekošanas sistēmas izstrāde”. 

* Biedrības biedri apsrieda un izvērtēja Latvijas Jūras akadēmijas 

izteikto piedāvājumu kā partneriem iesaistīties projektā “Inovatīvs 
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akvakultūras baseins”. Biedrība iesaistījās projekta pieteikumā, ko LJA 

iesniedza programmā “Life”, taču atzina par nelietderīgu iesaistīties šajā 

projektā, kad tas tika pozicionēts kā inovācija ar nodomu iesniegt LAD. 

 

 


