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1. Par biedrību „Latvijas Zvejnieku federācija”
1.1. Vispārēja informācija par biedrību:
„Latvijas Zvejnieku federācija” (LZF) 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 Nr. 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 mērķis
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;
1.3.10. papildus tam – jaunatnes iesaistīšana un izglītošana.

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.
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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,

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 LZF 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 Valsts Zivsaimniecības sadarbības 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, 2018. gadā ar MSC biroju Stokholmā (vadošā
organizācija Londonā).
1.6.6. 2018. gadā Latvijas Zvejnieku federācijas biedri (1) ir nominēti “Lielā Loma” balvai gada
zvejas uzņēmums, kā arī izvirzījām galvenajai balvai “Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā” v/za “Dole”
vadītāju A. Ignatovu un kurš arī tika apbalvots ar šo goda balvu.
1.6.7. 2018. gadā turpinām aktīvo projektu 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.
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2. Informācija par LZF biedriem
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:
SIA „Baņķis”, Reģ. Nr. 50003253041
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2.7. Valmieras reģions:
Zv/s „Meldri A. V.”, Reģ. Nr. 44101031867

2.8. Asociētās biedrības:
1)
2)
3)
4)
5)

Liepājas rajona ezeru zvejnieku apvienība, Reģ. Nr. 40008089997
Baltijas Zivsaimnieku apvienība, Reģ. Nr.40008169154
Vērgales zvejnieku apvienība, Reģ. Nr. 40008083000
Engures zvejnieks, Reģ. Nr. 40008108094
Burtnieku ezera zvejnieku biedrība, Reģ. Nr. 40008133316

2.9. Fiziskas personas:
Miķelis Pesse, (nominēts „Lielais Loms – 2016” par mūža ieguldījumu Latvijas Republikas
zivsaimniecībā),
Antons Vjaters,( Latvijas Jūrniecības savienības priekšsēdētājs).
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3. Darbības veidi un piedāvātie pakalpojumi
Skaidrojumi: piekrastes zveja P, iekšējo ūdeņu zveja I, atklātā jūras zveja A, zivju pārstrāde Z
Nr.
1.

Nosaukums
SIA „SĀMENIS”

Pamatdarbība
P

2.

IK „Valentīns Vasars”

3.

IK „Saiva-1”

I

4.

SIA „Majoka”

P, A

5.

Zv/s „Riediņi”

P

6.

Zv/s „Kaija”

P, I

P, A, I, Z

Pakalpojumi

Citas lietas

Vada vilkšana, laivu noma
Liepājas ezerā
Pētniecība un citi pakalpojumi

Zivsaimniecības
sabiedriskās aktivitātes

Tūrisma pakalpojumi –
vēsturiskais kuģis – Lībava.
Pētniecība, vada vilkšana,
zivsaimnieciskie izglītības
projekti
Tūrisma pakalpojumi, nēģu
zveja, zivju pārstrāde –
kūpināšana un vītināšana.

8..
9..
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Jūrkalnes pagasta zv/s
„Vamžas”
Zv/s „Krastkalni”
SIA „Leču nēģi”,
Zv/s “Vendzavas Valgums”
Zv/s „Rāmas”
Zv/s „Meldri N”.
Zv/s “Zvīņas L”
IK “Dalle”
Zv/s „Smilkšēni”,
SIA “Nordfish”
SIA „Rude-96”
SIA „Pundiķi”,
Zv/s „Garāji”
Zv/s „Vilnis”
SIA „Nemo-Z”
SIA „Branga”
Zv/s ,Jūras līcis”

P, I
I
P
P, A
I, P
P
P
P
P,Z
P, Z
P, I
P
P
P
P, I
P

24.

Zv/s „Staģis -1”

I, P

Zivsaimniecības politikas
veidošana

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ZKS „Vecdaugava”
SIA „Shark”
SIA „Baltezers”
SIA „Leste”
SIA „Baņķis”
Zv/s „Meldri A. V
Baltijas Zivsaimnieku apvienība

P, I
P, I
I
P, I
P, A, Z
I
P, A, Z

Zivju resursu vairošana

32.

Vērgales zvejnieku apvienība

33.

Engures zvejnieks
Burtnieku ezera zvejnieku
biedrība

7.

34.

P

Tūrisma pakalpojumi.
Viesu nama izīrēšana
Vada vilkšana
Vada vilkšana

Tūrisma pakalpojumi

Tūrisma pakalpojumi
Zivju kūpināšana

ES fondu piesaiste
Izglītības projekti,
pašpatēriņa zvejnieku
interešu pārstāvība

P
P, I

Lauksaimniecība
Tūrisma pakalpojumi

Tūrisma pakalpojumi

I

35.

Miķelis Pesse

P

36.

Antons Vjaters

P

Mūža ieguldījums
zivsaimniecībā
LZF dibinātājs, Latvijas
Jūrniecības savienības
priekšsēdētājs
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4. Dalība Zemkopības ministrijas ZKP sēdēs, komisijās, darba grupās,
semināros un konferencēs 2018.gadā
LZF - tās valdes locekļi un aktīvākie biedri, 2018. 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.
Atskaitē tiek iekļautas mūsu galvenās aktivitātes no 2018. gada janvāra, pievienojot Pielikumos
svarīgāko dokumentu kopijas, jo pārējo informāciju var atrast mājaslapās un preses pārskatos.

4.1. Zivsaimniecības Konsultatīvā padome
2018. gadā pēc 29. maija (skatīt Līguma punktu 3.2.3) nav notikušas sēdes. Ir bijušas
2 elektroniskās saskaņošanas procedūras 12.10. un 15.11.2018. Tika pieņemti lēmumi par ZKP
pārstāvja Jura Pētersona deleģēšanu ES fondu centrālajā Uzraudzības komitejā un par lašu limitu
sadales principiem un maiņas kārtību.

4.2. Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020.gadam Uzraudzības
komiteja
2018. gada 13. maijā Ādažos notika EJZF UK šī gada vienīgā sēde, kur piedalījās Ēvalds Urtāns.
Uzraudzības Komitejas galvenais saturs bija ikgadējā gada pārskata apstiprināšana, kā arī
prezentācijas par ražotāju grupu paveikto EJZF finanšu līdzekļu piesaistē projektos un citas.
Pirms sēdes tika apmeklētas 2 zivju apstrādes ražotnes, kuras filetē un kūpina zivju produktus,
galvenokārt lašus. Viens uzņēmums ir no Dānijas, bet otrs – vietējais uzņēmējs. Cehos tiek nodarbināti
ap 100 darbinieku. Abi uzņēmēji veiksmīgi piesaistījuši EJZF līdzekļus.

4.3. Zivju Fonds
LZF kā padomes loceklis kopš 2003. gada pārstāv Ē. Urtāns. 2018. gadā notikušas kārtējās ZF
sēdes un e-vidē saskaņotu lēmumu pieņemšanas procedūras. (Protokoli pieejami ZM mājas lapā).
Klātienē notikušas 8 sēdes (visās piedaloties personīgi – 5 Rīgā un 07.06.2018 Rēzeknes novadā), 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) trešo vasaras nometnes
projekta realizāciju “Mytilus edulis – Baltijas jūras atdzimšana vai gals” vidusskolu bioloģijas
sekmīgajiem audzēkņiem no Liepājas un reģiona. Piedaloties nometnes darbā, popularizējām
piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un zivsaimniecības nozari.
Veicinājām projekta “Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs” atbalstīšanu, piedalījāmies piekrastes
zvejniecības popularizēšanas projekta pasākumos Nīcas vidusskolā un Rucavas pamatskolā.
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4.4. Zvejniecības komercdarbības licencēšanas komisija
Šajā komisijā LZF pārstāv tās biedrs I. Ņikandrovs, atbilstoši LZF pilnvarojumam.
Pēc komisijas sēžu protokoliem (nav pieejami publiskā apritē) un informācijas no ZM
Zivsaimniecības departamenta, mūsu organizācijas pārstāvis ir piedalījies 2018. gada komisijas sēdēs 8
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. 2018. gadā notikušas 2 Konsultatīvās padomes sēdes 30.01. un 14.06. 2018. Sēdēs tika
atktīvi diskutēts par kanālu, caurteču, lagūnu ezeru makšķerēšanas un tālāk zvejas regulēšanu, kā arī
par problēmām Ķīšezera murdu zvejā zemledus periodu. BIOR pārstāvji sniedza prezentāciju par
jūrasgrunduli. Latvijas Zvejnieku federācijas valdes locekļi J. un O. Dančauski veiksmīgi aizstāvēja
piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejnieku intereses.

4.6. Stratēģiju atlases komiteja (SVVA)
Šajā komitejā LZF pēc ZM Zivsaimniecības departamenta uzaicinājuma pārstāv Ē. Urtāns.
2018. gadā notika piekrastes zivsaimniecības reģionu (ZVRG) –stratēģiju Grozījumu 12 elektroniskas
izvērtēšanas – saskaņošana. Notika arī viena – 29.11.2018. komitejas sanāksme, kurā diemžēl
nevarēju piedalīties savas pamatdarba vietas pienākumu izpildīšanas dēļ.

4.7. Latvijas Zvejnieku federācijas dalība citos pasākumos un projektos Latvijā.
2018. gada 30. novembrī LZF biedri piedalījās LLKC organizētā ikgadējā Zivsaimniecības
konferencē Jelgavā, LLU, un izteica savus viedokļus – diskutēja par 1) roņu atbaidītāja ierīces
funkcionēšanu, 2) nosauca 4 atbalstamās rīcības nākošā plānošanas perioda no 2021.gada EZJF
finanšu līdzekļiem, saistībā ar piekrastes zvejniecību. Priekšlikumi tiks formulēti nākošajā LZF sēdē
2019. gadā.
2018.gada 2. novembrī “Par mūža iguldījumu zivsaimniecībā” tika apbalvots Aivars Ignatovs,
zivju audzētavas “Dole” ilggadīgais vadītājs, kura darba tiešais produkts ir ap 180 milj. izaudzēto zivju
mazuļu un jaunu audzēšanas tehnoloģiju izstrāde. LZF izvirzīja šai nominācijai A. Ignatovu par lielo
pienesumu zivju resursu atjaunošanā zvejniekiem, makšķerniekiem un patērētājiem, kā arī par
nesavtīgo atbalstu LZF zivsaimniecības politikas jautājumos.
2. vietu nominācijā “Gada zvejas uzņēmums” ieguva LZF biedrs SIA “Sāmenis” par veiksmīgu un
inovatīvu jūrasgrunduļa zveju Baltijas jūras piekrastē.
Ventspils novada galveno balvu par veiksmīgu viesu mājas tūrisma veikšanu un nēgu zveju Irbes
un Ventas upē 2018. gada 18. novembrī saņēma LZF Valdes loceklis Uldis Kārkliņš, z/s “Leču nēģi”
īpašnieks. Jau 2015. gadā “Lielā loma” pirmajā gadā arī tika apbalvots nominācijā “Jauns un
daudzsološs”.
2018.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”.
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2018. gadā tika veikta ierīces pārbaude, samazināti riski, kā arī galaprodukta izveide. Projektu plānots
beigt 2018. gada decembrī.
Latvijas Zvejnieku federācijas biedri 2018. gadā ir ņēmuši dalību Interreg Latvijas-Lietuvas
projekta sanāksmēs un mācībās (4 reizes). Projekts Nr. LLI- 131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas
izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”. Šī projekta būtība mentor tīkla izveide, to
skaitā, veicot bezatlīdzības pieredzes nodošanu esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, to skaitā
zvejniecībā.

4.8. Latvijas Zvejnieku federācijas inicētie tuvākie 3 notikumi.
Mūsu darbība neapstājas ar Līguma beigšanos.
2018. gadā paredzēta sanāksme par nēģu krājumu stāvokli, zveju un pārvaldību. 15.12.2018.
Institūta BIOR telpās Daugavgrīvas ielā 8.
2019. gada sākumā seminārs par ezeru zvejniecību un tikšanos ar LIFE vadītāju M. Rucinski no
Briseles. 15.-16. 01.2019 Rendas novads ”Zāģkalni”, pie Usmas ezera.
2019.gada februāra beigās LZF sēde. Vieta un laiks tiks ziņoti.
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5. LZF aktivitātes bērnu un skolas vecuma jauniešu izglītošanā.
2018. gadā LZF, atbilstoši šī līguma nosacījumiem (punkts 3.2.5), sadarbībā ar nodibinājumu
“Liepājas pilsētas 15. vidusskolas atbalsta fonds”, realizēja 1 nedēļas ilgu projektu Liepājas
15. vidusskolas vecāko klašu skolniekiem un Liepājas Universitātes studentiem no vides zinību
katedras, ko finansēja Latvijas Zivju fonds (Pielikumā Projekta izklāsts un bildes).
Projekta nosaukums bija “Jauniešu vasaras nometne “Sārtaļģes Furcellaria lumbricalis un
zemūdens pļavu loma Baltijas jūras ekosistēmā”.
Laika periods: 16.07.2018. - 20.07.2018.
Vieta: Nīcas novadā, sporta bāze “Draudzība” (Liepājas LOC). (TELTĪS).
Projekta realizācijas gaitā piedalījās skolnieku nodarbību vadošie pasniedzēji no:
1. Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts – Dr. biol. Solvita Strāķe.
2. HELCOM programmas BONUS vadītājs no Somijas – Dr. Biol. Andris Andrušaitis.
NEGAIDĪTI.
3. Zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu departamenta vadītājs - Dr. Biol. Didzis Ustups.
4. Valsts Vides dienesta Liepājas Zvejas un makšķerēšanas Kontroles vadītājs – Mg. Sc. &
Env. Andris Junkurs.
5. Latvijas Zvejnieku federācijas Valdes priekšsēdētājs , ihtiologs. – Mg. Biol & Sc.& Env.
Ēvalds Urtāns.
6. Liepājas 15. vidusskolas skolotāju kolektīvs – skolas direktors Gints Ročāns, zvejnieku
saimniecības “Riediņi”. Īpašnieks, Mg. Paed.
7. Artis Būmeistars, Valsts policijas amatpersona, Valsts vides dienesta pilnvarotā persona.
Šī vasaras skolnieku nometne par jūras piekrastes ekosistēmām Baltijas jūrā - Latvijā problēmām un situāciju (3-ā pēc kārtas) , ko organizēja 15. vidusskolas skolotāju kolektīvs sadarbībā ar
Latvijas Zvejnieku federāciju, izcēlās ar ļoti labu nometnes organizāciju un notikumu kārtību.
Galvenais ir tas, ka mērķi un uzdevumi tika realizēti – paraugnodarbības un reāla materiāla
ievākšana un analīze.
Uzskatām, ka, pirmkārt, skolnieki izprata attieksmi pret Baltijas jūras vērtībām, otrkārt, ieguva
praktiskas iemaņas pētniecībā un datu analīzē, treškārt, varbūt kāds no viņiem saistīs savu dzīvi ar jūru.
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6. Biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” sanāksme – paplašinātais
seminārs Tukuma novada Jaunmoku pilī
LZF 2018. gada 7. septembrī noorganizēja biedru sanāksmi – kopsapulci Tukuma novada
Jaunmoku pilī, lai apspriestu mūsu organizācijas biedru aktuālās lietas.
Darba kārtība – 5 darba kārtības punkti. Pielikums. Izmaksas - EUR 407.50
Pavisam seminārā reģistrējušies 26 dalībnieki – Zivsaimniecības departments (2), divi pārstāvji
no PVD un divi no Rīgas Centrāltirgus, pa vienam no Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskā institūta
“BIOR”, pārējie bija zvejas sabiedrību pārstāvji. Saraksts pieejams Pielikumā.
Semināra dalībnieki ne tikai noklausījās ziņojumus un aktīvi uzdeva jautājumus un dažkārt asāk
pat sāka diskutēt, it sevišķi par svaigo zivju realizāciju tirdzniecības vietās.
Dienas kārtība tika nedaudz izmainīta – izskatāmo jautājumu secība.
1. PVD prasības piekrastes un iekšējo ūdeņu uzņēmējsabiedrībām.
PVD pārtikas uzraudzības departments, Vineta Grīnberga, Tatjana Merčenko.
Kā pirmais dienaskārtības punkts tika izvēlēts šis jautājums – par prasībām, kādas ir svaigo zivju
piedāvāšanā, tirdzniecībā, transportēšanā vietējā tirgū. Semināra dalībnieki bija ļoti aktīvi, it sevišķi LZF
Valdes loceklis J. Dančauskis, jo piekrastes zvejnieki paši zvejo zivis un pārdod pircējiem pārsvarā
svaigā veidā.
PVD pārstāves uzstājās ar prezentāciju, kurā tika izceltas nepieciešamās prasības svaigo zivju
realizācijā un nosaukti EK un Latvijas normatīvie akti.
Diskusiju uzturēja LZF biedri, kuri uzdeva jautājumus, uz kuriem tika sniegtas atbildes no PVD.
Pārstāves aicināja neuzskatīt dienesta darbiniekus par ienaidniekiem, bet gan par amatpersonām, kuras
rūpējas par pārtikas drošumu klientu vēderos.
Tika analizēta situācija par Oskara Dančauska, zvejnieku saimniecības īpašnieka, zvejo Rīgas
jūras līča piekrastē un Buļļupē, Rīgas Centrāltirgū 2018. gada ziemas-pavasara mēnešos. Šis ir varbūt
viens noretajiem gadījumem, kad pircēju rokās nonāca bez starpniekiem pašu nozvejotās zivis – “tiešā
tirdzniecība – īsā tirdzniecības ķēde”. Šai sakarā 2018.gada aprīļa sākumā Francijas TV veica
filmēšanu par to, kā zivis nonāk no murda līdz pircējam.
Šāds nebijis gadījums RCT vesture – sistēmas laušana – bija vētrains: monopolcenu krišanās,
citu tidzniecības firmu uzsūtītas kontroles u.c. aktivitātes.
RCT tirdzniecības daļas vadītājs K. Zauls uzrunāja klātesošos un pozitīvi novērtēja Latvijas
Zvejnieku federācijas aktivitātes un aicināja vairāk piedāvāt svaigo produkciju.
Kopumā šis jautājums bija kā vadmotīvs seminārā. PVD pārstāves dalīja vizītkartes un aicināja
kontaktēties, ja rodas jautājumi.
2. ZIKIS sistēmas ieviešana piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejnieku uzņēmējsabiedrībām.
ZM Zivsaimniecības departments, Jānis Lagūns.
ZIKIS jeb zvejas un informācijas kontroles sistēma, lai nodrošinātu nozvejotās zivju produkcijas
izsekojamību, darbojās 2017.gadā atklātās jūras zvejā, bet piekrastes zvejā kopš 2018.gada jūnija.
2019.gadā plānots ieviest arī iekšējo ūdeņu zvejā.
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Noteikumi paredz elektronisku deklarēšanu no datoriem vai gudrajiem telefoniem zivju lomiem ,
sākot no 31 kg. Tas neattiecas uz mazākiem lomiem vienā zvejas aktā, kā arī uz pašpatēriņa zveju.
Lielākajai daļai zvejnieku tas pagaidām atgādināja “Ķīnas ābeci”, tādēļ pacēlās diskusija
(I.Legzdiņš) par lomu apriti tirdzniecībā, pavadzīmēm un pašpatēriņa zvejas lomiem virs 30 kg un to
nelegālo tirdzniecību.
Viss tika novirzīts uz kontroles pleciem, kura , iespējams, nekad ar to līdz galam netiks.
Iekrastes un iekšējo ūdeņu zvejas specifika – uz laivām nav datoru, kā arī gados vecie zvejneki to
nemāk – radīja iespaidu, ka sākumā būs juceklis. To arī apjauta Zivsaimniecības departmenta vadība.
3. Roņu nodarīto postījumu zvejā novēršana.
BIOR, Māris Plikšs, RTU, Dmitrijs Pikuļins
z/I “BIOR” vadošais pētnieks M. Plikšs neieradās, sakarā ar darbu grafika izmaiņām. Tādejādi
klātesošie neieguva informā ciju, kas notiek Dabas aizsardzības pārvaldes un BIOR projektā “Roņu
aizsardzības plans”.
Nākošajā LZF sanāksmē 2019. gada februārī-martā mēs noteikti parūpēsimies, lai projekta
rezultāti būtu pieejami tautai.
Kolēģa iztrūkumu kompensēja RTU pētnieks Dmitijs Pikuļins.
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.
Ziņojums bija interesants un saistošs. Zvejnieki ar izpratni to noklausījās, kas noticis 2018.gadā
un par pirmajiem rezultātiem pie Ķīpsalas, Saulkrastos un Carnikavā.
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.
Ierīces izmaksas, drošība, iespēja iegādāties , izmantojot EJZF līdzekļus – tie bija jautājumi, uz
kuriem vēl gaidāmas atbildes nākotnē, veicot ierīces sertifikāciju un ražošanu.
4. Informācija un priekšlikumi LZF darbībai 2018.gadā.
LZF valdes priekšsēdētājs informēja par bezakcīzes degvielas piejamības jautājumu. Turpmāk
notika komunikācija ar Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības department (Pielikums).
2018.gada 7.februārī Dānijā Latvijas Zvejnieku federācija tika uzņemta Eiropas piekrastes un
iekšējo ūdeņu organizācijā – LIFE – LOW IMPACT FISHERS of EUROPE. Tās vadītājs ir Marcin
Rucinski no Polijas, kas bija Polijas zivsaimniecības atašejs Briselē. Birojs atrodas Briselē. Organizācijā
esam kā 34. nacionālais biedrs. Tās sastāvā ir arī vides NVO, ne tikai zvejnieku profesionālās biedrības.
LFE aktīvi piedalās Reģionālajā Padomdevēju padomē (RAC) (no Latvijas tur šobrīd ir I. Voits) un
HELCOM darbībā. Aktīvi iesaistās roņu, kormorānu problēmas risināšanā.
Uzskatām, ka šis notikums veicinās LZF darbības efektivitāti arī starptautiskā mērogā. 2019.gada
janvārī LIFE vadītājs apmeklēs Latviju.
Turpinās dalība NESU fish projektā, kur nākošā tikšanās notiks Šcecinā 2019. gada septembrī.
Nākošā LZF sēde varētu notikt februāra beigās citā vietā.
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7. Dalība starptautiskajās aktivitātēs.
Latvijas Zvejnieku federācija 2018.gadā 2 reizes piedalījās projektu darba grupu sanāksmēs.

7.1. Eiropas Komisijas LIFE projekts “Support measures for small-scale fishing in the
Baltic and North Sea (BANS).
2018. gada 6. - 7. februārī LZF Valdes priekšsēdētājs Ē. Urtāns saņēma uzaicinājumu piedalīties
projekta BANS aktivitātē Dānijā, piekrastes ciemā Thorupstrand pie Ziemeļjūras. Tikšanās bija
paredzēta pievienotajai vērtībai zivsaimniecības politikā “ Survive and Thrive: Adding Value to Fisheries
Policy and Production for Small Scale Fishers”. Pielikumi (3).
Tā bija ļoti radoša un diskusijām bagāta tikšanās ar pilnīgi nepazīstamiem zivsaimniecības
nozares speciālistiem (33). Šajā sanāksmē 07.02.2018. ļoti svinīgā atmosfērā kļuvām par LIFE
balsstiesīgo biedru un nākotnes sadarbības partneri. Lai kļūtu par biedru, par to runājām 2017. gadā
Valdes sēdē (dalības maksa pašlaik nav, bet varētu būt 100 EUR gadā), kā arī tika aizpildīta plaša un
izvērsta anketa, sniegti skaidrojumi un apraksti. Procedūra aizņēma 2 mēnešus.

7.2. Swedish Institute projekts “NESUfish: network for sustainable Baltic Sea small-scale
fisheries”
2018. gada 12.-14. septembrī piedalījos kā šī projekta partnera Latvijas Zvejnieku federācija
pārstāvis 3.-ajā reģionālajā darba grupas sanāksmē Polijā, Sčecinā pie Vislas Lagūnas. Darba grupā
piedalījās projekta partneri un citi pieaicinātie institūciju pārstāvji – 26 dalībnieki. Pielikumi.
Reģionālās un plašākās sanāksmes mērķis bija veicināt sadarbību starp zivsaimniecības
partneriem no Zviedrijas, Polijas, Igaunijas un Latvijas., kā arī veikt informācijas apkopojumu un analīzi
projekta nākamajam solim zivju resursu ilgtspējības veicināšanai piekrastē un iekšējos ūdeņos ar MSC
sertifikāciju.
Plānots lielāks projekts, lai partneri neaizklīstu citu darbību virzienos un nezaudētu kontaktus.
Katrs projekta partneris bija sagatavojis valsti raksturojošu prezentāciju ar MSC saistītu tēmu.
Prezentācija tiek nosūtīta LLKC elektroniski par Latviju.

8. Kopsavilkums
Vēl viens gads pagājis LZF darbības un tās biedru brīvprātīgajā darbā. Ir bijuši periodi, kad
saskārāmies ar kritiskiem notikumiem piekrastes un, it sevišķi, iekšējo ūdeņu zvejnieku dzīvē.
Sākumā no 1999. līdz 2003. gadam lielākoties bija runu laiks, gaušanās, maz rezultātu, taču liela
daļa zvejnieku un politiķu bija gana jauni – mācījās kā risināt lietas saviem līdzekļiem un pēc iespējām.
2003. gada nogale – 2005. gads, paralēli iestāšanās periodam Eiropas Savienībā, nežēlīga cīņa
par zivju resursu pieejamību. Makšķerēšanas lobiju uzbrukumi Saeimā un citas diskusijas.
2005. - 2010. gads – adaptācija pie jauniem likumiem un regulējumiem no Briseles. Cīņa par
tirgus pieprasīto zivju limitu pārdali starp zvejniekiem –piekraste un jūra. Pirmie starptautiskās
sadarbības soļi. Zvejas flotes sabalansēšana.
2011. - 2015. gads – Eiropas Struktūrfondu ieplūšana artērijās –pārsvarā lielajiem uzņēmējiem.
Piekrastes zvejniecības nostabilizēšanās uz zemāka līmeņa. Dažādi tehniski jautājumi, kuri ļoti lēni
risinājās, jo tas prasīja piepūli no pārvaldniekiem. Starptautiskā sadarbība un pieredzes apmaiņa.
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2016. - 2018. gads – līdzīgi. Jaunas prasības, lielāka kontrole pār visu. Centieni izskaust ēnu
ekonomiku. LZF iegūst jaunus sadarbības partnerus ārzemēs un smeļas pieredzi likumdošanā un
zivsaimniecības politikā kaimiņu valstīs. Cenšas piesaistīt jauno paaudzi nozares nākotnei. Relatīvi maz
lielu kašķu, valda maldinošs miers. Varbūt tā ir samierināšanās par to, ka gadiem ilgi kādas 3 lietas –
roņi, bezakcīzes degviela lauku apvidos, kooperācijas vājums, dažu vērtīgo zivju palēnām izzušana no
patēriņa un varbūt vēl kas? Vai tas ir uz ilgu laiku – nē!
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Pielikumi
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