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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 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 
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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. 

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 atšķirīgu 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 
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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), 2019. gadā ar Kalmāras (Zviedrija) pašvaldību. 

1.6.6.  2019. gadā īstenots 2 gadu projekts ar Rīgas Tehnisko universitāti (EJZF 

līdzfinansējums) par roņu atbaidīšanas ierīces izstrādi. 

1.6.7.  Biedrība “Latvijas Zvejnieku federācija” uzsāka 2019. gada 2. pusgadā jaunus 

sadarbības projektus ar Rīgas Tehnisko universitāti par roņu atbaidīšanas ierīču no zvejas 

rīkiem piekrastē un upēs izstrādi (atbalstīts) un ar Daugavpils Universitātes Latvijas 

Hidroekoloģijas institūtu par gliemeņu audzēšanu piekrastes ūdeņos (vērtēšanā). 

1.6.8.  Sadarbība ar Eiropas galveno Marine Stewardship Center iestādi (Londona, UK) 

par Baltijas jūras piekrastes zvejniecības ilgtspējību, starptautiskās sadarbības veicināšanu un 

izstrādēm MSC sertifikātu ieviešanai zivju sugām ar stabilu krājuma stāvokli. 

1.6.9.  2019. gadā veicinājām vidusskolas vecuma skolnieku apmācību zivsaimniecības 

jomā par Baltijas jūru – 2 skolnieku nometnes 2019. gada jūlijā un decembrī.  

1.6.10. 2019. gada novembrī uzsākta dalība 6 valstu projektā par apaļo jūrasgrunduli, 

ar mērķi pēc gada startēt lielākā finansējuma programmā, lai risinātu ekoloģiskās problēmas, 

un izzināt citus lietojuma veidus šim resursam. 
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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)  biedrība “Usmas ezera zvejnieki”, Reģ. Nr. 40008273945 

2) zv/s “Vendzavas Valgums”, Reģ. Nr. 41201011253 

3) 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 „Vilnis”, Reģ. Nr. 41201006661; 

5) Zv/s “Zvīņas L”, Reģ. Nr. 41201011361; 

6) IK “Dalle”, Reģ. Nr. 41202022502; 

2.4. Tukuma reģions: 

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

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

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

4) “Ēriks Druka”, Reģ. Nr. 30045911084; 
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2.5. Rīgas reģions: 

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

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

3) SIA „Baltezers”, Reģ. Nr. 40103071054;  

4) SIA „Leste”, Reģ. Nr. 40103047955; 

5) SIA “Nordfish”, Reģ. Nr. 40103995629; 

2.6. Limbažu reģions: 

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

2) Liepupes pagasta zv/s “Grīņi”, Reģ. Nr. 44101036718;  

2.7. Valmieras reģions: 

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

2.8. Asociētās biedrības: 

1) Baltijas Zivsaimnieku apvienība, Reģ. Nr.40008169154; 

2) Vērgales zvejnieku apvienība, Reģ. Nr. 40008083000; 

3) 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, laivu noma un citi tūrisma pakalpojumi T 

 

Nr. Nosaukums Pamatdarbība Pakalpojumi Citas lietas 

1. SIA „Sāmenis” P  Pētniecība 

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

noma Liepājas ezerā 

 

3 IK „Saiva-1” I Pētniecība un citi 

pakalpojumi 

Zivsaimniecības 

sabiedriskās 

aktivitātes  

4. SIA „Majoka” P, A   

     

5. Zv/s „Riediņi” P Zivsaimnieciskās izglītības 

projekti 

 

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

nēģu zveja, zivju 

pārstrāde – kūpināšana 

un vītināšana. 

Zivsaimniecības 

sabiedriskās 

aktivitātes 

7. IK “Asarītis” P   

8. SIA “Sea Breeze” P,T Buru kuģa noma  

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

10. Zv/s “Vendzavas Valgums” P   

11. Zv/s „Rāmas” P, A Vada vilkšana  

12. Biedrība “Usmas zvejnieku 

biedrība” 

I Viesu namu īre, zivju 

apstrāde un tirdzniecība 

 

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

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

pakalpojumi, 

zivsaimnieciskā 

izglītošana 
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15. IK “Dalle” P   

16. Zv/s „Smilkšēni”, P   

17. SIA „Rude-96” P, Z   

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

19. Zv/s „Vilnis” P   

20. SIA „Nemo-Z” P   

21. SIA „Branga” P, I Tūrisma pakalpojumi  

22. Zv/s Jūras līcis” P Zivju kūpināšana  

23. M/u “Ēriks Druka” P   

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

politikas veidošana 

25. ZKS „Vecdaugava” P, I   

26. SIA „Baltezers” I   

27. SIA „Leste” P, I  Zivju resursu 

vairošana 

28. SIA “Nordfish” P, Z   

29. SIA „Baņķis” P, A, Z   

30. Z/s “Grīņi” P Pētniecības pakalpojumi Lauksaimniecība 

31. Zv/s „Meldri A. V” I   

32. Baltijas Zivsaimnieku 

apvienība 

P, A, Z  ES fondu piesaiste 

33. Vērgales zvejnieku 

apvienība 

P  Izglītības projekti, 

zvejnieku interešu 

pārstāvība Pāvilostas 

novadā 

34. Burtnieku ezera zvejnieku 

biedrība 

I  Zvejnieku interešu 

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

grupās, semināros un konferencēs 2019. gadā. 

Biedrība „Latvijas Zvejnieku federācija” - tās valdes locekļi un aktīvākie biedri, 2019. 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 2019. gada janvāra, pievienojot Pielikumos 

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

4.1. Zivsaimniecības Konsultatīvā padome 

 2019. gadā notikušas 4 Zivsaimniecības Konsultatīvās padomes sēdes – 13. februārī, 7. augustā, 

19. septembrī un 05. decembrī, kā arī bijušas 3 elektroniskās saskaņojuma procedūras. Visās oficiālajās 

ZKP sēdēs piedalījās Latvijas zvejnieku federācijas pārstāvji un vai arī pilnvarotie pārstāvji. Mūsu biedrība 

un sadarbībā ar biedrību “Kurzemes Zvejnieku asociācija” 2019. gadā risināja 3 būtiskus jautājumus, kas 

saistīti ar piekrastes zvejnieku vajadzībām un problēmām zvejā: 

1) augusta un septembra ZKP sēdēs tika panākts, ka 2020. gadā notiks (pēc 10 gadu diskusijām) roņu 

nodarīto zaudējumu lomiem kompensācija no EJZF finanšu līdzekļiem – pa zivju sugām, pēc 

pavadzīmē, pamatā 38%, reņģei -20%. Pēc uzstājīgas diskusijas tika panākts, ka arī zvejā ar reņģu 

stāvvadiem pienākas kompensācijas par izēstajiem lomiem; 

2) arī piekrastes zvejā 2019. gada 2.pusgadā un tālāk zvejnieku saimniecības saņems atbalstu par 

zvejas pārtraukšanu, sakarā ar mencu zvejas liegumu un piezvejas stingriem ierobežojumiem; 

3) notika diskusija par zivju tīklu limita (75%) aizvietošanu ar grunduļu tīkliem maija-jūnija periodā 

Baltijas jūras piekrastē. Rezultātā tas nenotika, taču 2020. gadam tika piešķirts dažu reņģu stāvvadu 

limits Liepājas apkārtnē. 

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

komiteja 

 2019. gada 24. aprīlī notika sanāksme EJZF Uzraudzības Komitejai Rīgā, kur piedalījos. Tika sniegts 

ziņojums par perioda iepriekšējo laika posma un plānotajām izmaiņām, ir arī bijusi 1 elektroniskā 

saskaņošana par to, ka Latvijas Zivsaimnieku asociāciju tajā pārstāvēs Didzis Šmits, līdzīgi kā 

Zivsaimniecības Konsultatīvajā padomē, Licencēšanas komisijā un Reģionālajā Padomdevēju Komitejā 

Briselē (RAC). 

4.3. Zivju Fonds 

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

2018. gadā notikušas kārtējās ZF sēdes un e-vidē saskaņotu lēmumu pieņemšanas procedūras. (Protokoli 
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pieejami ZM mājaslapā). Klātienē notikušas 8 sēdes (piedaloties personīgi – 5 Rīgā un 06.06.2018 

Burtnieku novadā), kā arī 9 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. Tālāko apstiprināto projektu uzraudzību veic LAD. 

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

realizāciju “Zivsaimniecības perspektīvas Baltijas jūras vides izmaiņu kontekstā”, kā arī konferenci – 

nometni 2019. gada decembrī “Starptautiskā jauniešu konference “Zivsaimniecībai ir piemērota tikai 

veselīga Baltijas jūras vide”. Piedaloties nometnes darbā, popularizējām piekrastes ūdeņu resursu 

ilgtspējīgu apsaimniekošanu un zivsaimniecības nozari.  

4.4. Zvejniecības komercdarbības licencēšanas komisija 

 Šajā komisijā 2019. gada 2. pusgadā LZF pārstāv tās biedrs Ē. Urtāns, atbilstoši LZF pilnvarojumam. 

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

departamenta, mūsu organizācijas pārstāvis ir piedalījies 2019. gadā notikušas elektroniskās saskaņošanas 

procedūras, kā arī 2019. gada novembrī bija 1 komisijas sēde Rīgā, kurā piedalījās LZF deleģētais pārstāvis 

Ē. Urtāns. 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. 2019. gadā notikušas 3 Konsultatīvās padomes sēdes 19.02., 21.05. un 03.10. Februāra 

sanāksmē notika plašas diskusijas par Grozījumiem Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

Noteikumos, kā arī par kanālu sarakstu un zvejas jautājumiem Usmas ezerā. (Protokoli atrodas ZM 

mājaslapā). Maija sēdē galvenokārt par mūsu biedrības rosinājumu precīzāk regulēt pašpatēriņa zveju 

jūras piekrastē, kā rezultātā nolēma organizēt tikšanos ar Latvijas Pašvaldību savienību un aktīvākajām 

pašvaldībām. Oktobra sēdē notika atkal diskusijas par Grozījumiem Makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību Noteikumos, kurus iniciēja biedrība “Makšķerēšanas radošais klubs” ar ļoti radikāliem 

priekšlikumiem, kuru stiprināšana vēl tiks izskatīta turpmākajā sēdē. Latvijas Zvejnieku federācijas valdes 

locekļi J. Dančauskis un J. Pētermanis zinoši pārstāvēja piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejnieku intereses. 

4.6. Stratēģiju atlases komiteja (SVVA) 

 Šajā komitejā Latvijas Zvejnieku federāciju pēc ZM Zivsaimniecības departamenta uzaicinājuma 

pārstāv Ē. Urtāns. 2019. gadā notika piekrastes zivsaimniecības reģionu (ZVRG) –stratēģiju grozījumu 10 

elektroniskas izvērtēšanas – saskaņošana.  
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4.7. Latvijas Zvejnieku federācijas dalība citos pasākumos un projektos Latvijā. 

 2019. gada 27. novembrī LZF biedri piedalījās LLKC organizētā ikgadējā Zivsaimniecības konferencē 

Lapmežciemā Tautas namā, kur galvenās tēmas bija EJZF līdzekļu apgūšana, aktualitātes un tālākā virzība, 

kā arī z/i “Bior” ziņojums par par zivju krājumu stāvokli un tūrisma iespēju veicināšana zivsaimniecībā. 

 2019. gadā sadarbojāmies ar Rīgas Tehnisko universitāti EZF projekta pasākumā “Inovācijas” – 

projektā uz 2 gadiem “Paplašinātas funkcionalitātes lieljaudas zemūdens akustiskā raidītāja izstrāde roņu 

nodarīto postījumu samazināšanai Latvijas piekrastes zvejā”. 2019. gadā tika veikta ierīces pārbaude, 

samazināti riski, kā arī galaprodukta izveide. 

 2019. gadā LZF kā partneris līgumos par sadarbību uzsāka 2 projektus: “Jaunās paaudzes roņu 

atbaidīšanas ierīču izstrāde un testēšana” ar Rīgas Tehnisko universitāti (apstiprināts) un “Gliemeņu 

audzēšanas tehniskais risinājums Rīgas līcī” ar Daugavpils Universitātes Latvijas Hidroekoloģijas institūtu 

(iesniegts vērtēšanā).  

4.8. Biedrības “Latvijas Zvejnieku federācija” iniciatīvas 2019. gadā. 

 Noslēdzot šo nodaļu, rezumējam 4 iniciatīvas, kuras ir realizētas šogad, vai sāks darboties 

likumdošanas normatīvos aktos: 

1.Pēc ilgstoša diskusiju perioda ir panākta vienošanās, ka piekrastes zvejas uzņēmumiem 2020. gadā 

tiks maksātas kompensācijas par roņu nodarītajiem zaudējumiem zivju lomiem. Beidzot ir pabeigts DAP 

projekts “Roņu aizsardzības plāns”, notikušas 3 reģionālās sanāksmes, kur piedalījās mūsu biedri. 

2.Kā otru nozīmīgāko rezultātu vērtējam mūsu biedru līdzdalībā panākto iespēju zvejnieku 

uzņēmējsabiedrībām lauku apvidos, kur nav ostu, saņemt bezakcīzes degvielu pēc tādiem pašiem 

nosacījumiem kā lauksaimniekiem. Šāda iespēja gāja secen kopš 90-to gadiem, kad normatīvo aktu 

gaismā, bija strikti nošķirtas iespējas, izmantot to, kas pienācās no paša sākuma, jo LZF tika nodibināta 

tikai 1999. gadā. Šajā sakarā Rīgā februārī bija sanāksme, kur sākām izstrādāt dīzeļdegvielas limitus pa 

zvejas rīkiem jūras piekrastes un iekšējos ūdeņos. 

3.Mūsu biedri rosināja risināt problēmu, kura saistīta ar to, ka nozarē nodarbināto un arī zvejas kuģu 

vecums katru gadu palielinās, bet aroda uzsācējiem, piemēram, jaunajiem uzņēmējiem nav reālu iespēju. 

Vienlaicīgi virtuālajā vidē atrodas brīvās KWh un GT (jauda, grostonnas), kuras nonākušas tur dažādu 

iemeslu dēļ. Kuģu sadalīšana – izņemšana no saraksta tajās nav. Aicinām dot iespējas iegādei vai jaunbūvei 

pat bez EJZF atbalsta, jo ar nākamā plānošanas perioda atbalstu problēma tiks novilcināta un uzņēmēji 

šobrīd tā īsti pat nezina, cik šīs vienības pieejamas. Rīgā ZM 1. stāva zālē notika tematiskā grupas 

“Zvejniecība” darba grupa, kur turpinājām virzīt šo domu, lai 2020. gadā varētu uzsākt konkrētas rīcības. 

4.Latvijas Zvejnieku federācija savā 2019. gada 30. septembra vēstulē Nr. 19-21 lūdza Zivsaimniecības 

departamentu ieviest kārtību pašpatēriņa zvejā jūrā, jo tās regulēšanas trūkumu dēļ daļa zvejnieku to 

izmanto komerciāliem nolūkiem, kropļojot zivju tirgu un cenas. 2019. gada 1. oktobrī notika 

Zivsaimniecības departamenta sanāksme ar pašvaldībām. Pēc diskusijas vairāki regulējumi tika pieņemti, 
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kuriem jābūt nākošajos Rūpnieciskās zvejas Noteikumos Nr. 296. Darbs no mūsu puses tiks turpināt. 

 

5. LZF aktivitātes bērnu un skolas vecuma jauniešu izglītošanā. 

 
2019. gadā biedrība “Latvijas Zvejnieku federācija”, sadarbībā ar nodibinājumu “Liepājas 

pilsētas 15. vidusskolas atbalsta fonds”, realizēja 2 projektus Liepājas 15. vidusskolas vecāko klašu 

skolniekiem un Šauļu (Lietuvas) vidusskolas skolniekiem par Baltijas jūras zivsaimniecības 

jautājumiem, ko finansēja Latvijas Zivju fonds. 

Projekta nosaukums bija “Starptautiskā jauniešu vasaras nometne “Zivsaimniecības 

perspektīvas Baltijas jūras vides izmaiņu kontekstā”. Vasaras projekta nosaukums bija 

“Starptautiskā jauniešu vasaras nometne “Zivsaimniecības perspektīvas Baltijas jūras vides 

izmaiņu kontekstā”. Laika periods: 08.07.2019-12.07.2019. Skolnieku skaits -32. Vieta: Rucavas 

novadā, kempings “Pūķarags”.  

 Projekta realizācijas gaitā piedalījās skolnieku nodarbību vadošie pasniedzēji no: 

1. Daugavpils Universitātes Hidroekoloģijas institūts – Dr. biol. Rita Poikāne. 

2. Zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu departamenta vadītājs - Dr. Biol. Didzis Ustups. 

3. Valsts Vides dienesta Liepājas Zvejas un makšķerēšanas Kontroles vadītājs – Mg. Sc. & Env. 

Andris Junkurs. 

4. Latvijas Zvejnieku federācijas Valdes priekšsēdētājs, ihtiologs. – Mg. Biol & Sc.& Env. 

Ēvalds Urtāns. 

5. Liepājas 15. vidusskolas skolotāju kolektīvs – skolas direktors Gints Ročāns, zvejnieku 

saimniecības “Riediņi”. Īpašnieks, Mg. Paed. 

Šī vasaras skolnieku nometne bija par jūras vides stāvokļa izmaiņām Baltijas jūrā - Latvijā – par 

ūdeņu hidroekoloģiju un tam reaģējošām zivju sabiedrību izmaiņām (4-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 – zivju mazuļu vadiņa lomu analīze (visai ekstremāli klimatiskie apstākļi), 

salīdzinoši ar jūras zālēm pārsātinātā seklūdenī, kur piedalījās nometnes dalībnieki (1 diena); 

Paraugnodarbības – zivju vada, ar atpletumu 70 m, izvilkšana 3 reizes, loma analīze , sugu sastāva 

analīze. Grunduļu murda demonstrācija. 

Teorētiskās nodarbības – 6 lekcijas un viena skolnieku zinātniski pētnieciskā darba prezentācija 

par jūras piekrastes piesārņojumu ar atkritumiem Liepājas apkārtnē. 
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Ziemas sezonas projekta nosaukums bija “Starptautiskā jauniešu konference “Zivsaimniecībai ir 

piemērota tikai veselīga Baltijas jūras vide”. Laika periods: 04.12.2019-08.12.2019. Skolnieku 

skaits-30. Vieta: Pāvilostā, vidusskolā. Projekta realizācijas gaitā piedalījās citi augsti kvalificēti 

skolnieku nodarbību vadošie pasniedzēji no: 

1. Zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu departamenta pētnieks - Dr. Biol. Māris Plikšs. 

2. ZM Zivsaimniecības departamenta Zvejniecības nodaļas vadītāja Inese Bārtule. 

3. Biedrības “Baltijas Vides forums” Vadītāja Kristīna Veidemane. 

4. Biedrības “Baltijas Vides forums” eksperte Anda Ruskule. 

5. Latvijas Zvejnieku federācijas Valdes priekšsēdētājs, ihtiologs Ēvalds Urtāns. 

6. Liepājas 15. vidusskolas skolotāju kolektīvs – skolas direktors Gints Ročāns, zvejnieku 

saimniecības “Riediņi”. Īpašnieks, Mg. Paed. 

Šī otrā 2019. gadā (pēc plāna) skolnieku nometne bija par zivsaimniecības pārvaldību un zvejas 

iespējām, mencu krājuma stāvokli, par roņu populāciju Baltijā, vides stāvokli un ietekmi uz 

zvejniecību (5-ā pēc kārtas), ko organizēja 15. vidusskolas skolotāju kolektīvs sadarbībā ar Latvijas 

Zvejnieku federāciju. Neapšaubāmi novitāte bija cits skata laukums-plakne: Baltijas jūras resursu 

apsaimniekošana un upju baseinu ietekmes uz eitrofikāciju, kā jūras aizsargājamās teritorijas, to 

aizsardzība un ilgtspējīga apsaimniekošana. 

 Konference-nometne tika realizēta 3 blokos: 

1. Teorētiskās nodarbības – par pārvaldību, mencas stāvokli Baltijā un perspektīvā, kontekstā 

ar prezentāciju par roņu aizsardzības plāna ieviešanu Latvijā, kā arī par Baltijas jūras vides 

līdzsvarotu pārvaldību. Visas nodarbības bija uz ļoti augsta līmeņa, bet pārsteidza Baltijas vides 

foruma sagatavoto prezentāciju dziļums un spēja rosināt skolniekus piedalīties interaktīvās 

nodarbībās, līdz pat kopējai konkurences spēlē savos smart-telefonos, pelnot punktus par 

pareizām atbildēm uz jautājumiem, ņemot vērā temporālo faktoru. 

2. Praktiskās nodarbības: zivju vietējo kūpināšanas metožu iepazīšana un iegūtā produkta 

degustācija-izvērtēšana, atpazīstot zivju sugas pēc apstrādes. Notika 2 nodarbības, ko vadīja 

vietējie eksperti – zivju apstrādātāji. 

3. Politiska rakstura rezultāts: tika izveidots uzsaukums-prasība Eiropas Komisijas Zivju 

resursu Ģenerāldirektorātam un Eiropas Savienības Parlamentam, lai aktivizētu darbības vides 

stāvokļa uzlabošanā Baltijas jūrā, veicinātu vietējo zivju resursu pieejamību un neradīt tādus 

nosacījumus, kuri veicinās tradicionālās zvejas un zvejas produktu vērtību zaudēšanu Baltijas jūrā 

un piekrastes ūdeņos. 
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6. Semināri 2019. gadā. 

Biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” sanāksme – paplašinātais seminārs 

Lapmežciemā. Latvijas Zvejnieku federācija 2019. gada 1. martā noorganizēja biedru sanāksmi – 

semināru Engures novada Lapmežciemā, muzeja telpās, lai apspriestu mūsu organizācijas biedru 

aktuālās lietas. Darba kārtība – 7 darba kārtības punkti. Pavisam seminārā reģistrējušies 27 

dalībnieki – Zivsaimniecības departments (3), trīs no zinātniskā institūta “BIOR”, viens no LLKC, 

viens no Rīgas Tehniskās universitātes, pārējie bija zvejas sabiedrību pārstāvji. Saraksts pieejams 

Pielikumā. Semināra dalībnieki ne tikai noklausījās ziņojumus un aktīvi uzdeva jautājumus un 

aktīvi diskutēja par bezakcīzes degvielas pieejamību un roņu postījumiem – lomiem un zvejas 

rīkiem. 

1. LZF Valdes loceklis J. Dančauskis informēja klātesošos par notikumiem Latvijas iekšējo un 

jūras piekrastes resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pāevaldības konsultatīvajā padomē, 

sevišķi akcentējot neretu spriedzi zvejas jautājumos iekšējos ūdeņos, ar mērķi mazināt 

zvejas iespējas. 

2. LZF Valdes loceklis O. Dančauskis dalījās ar pieredzi, veicot tiešo tirdzniecību (zvejnieka) ar 

zivīm Rīgas Centrāltirgū un normatīvo aktu pielietošanu. Esošā situācijā ir problēmas ar 

citiem tirgotājiem, kuri ir starpnieki tirgus procesā līdz kvalitatīvas zivju produkcijas 

nonākšanai līdz patērētājam 

3. Institūta “BIOR” pētnieks M. Plikšs informēja par Dabas aizsardzības pārvaldes projekta par 

Roņu aizsardzības plāna norisi un mencu zvejas iespējām tuvākajos gados, kas liecina par 

mencu zvejas stingriem ierobežojumiem – specializētās zvejas liegumu aiz 20 m dziļuma. 

4. Zvejniecības departmenta vadītājs N. Riekstiņš klātesošos iepazīstināja ar Eiropas Jūrlietu un 

Zivsaimniecības fonda pasākumiem un iespējā, kā arī pēc institūta “BIOR” dartiem izvērtēto 

bezakcīzes degvielas patēriņa limitiem zvejnieku saimniecībām, kuras darbojas lauku 

apvidos, kur nav ostu. Klātesošos neapmierināja rēķinātie degvielas apjomi uz 1 zvejas rīku 

gadā, jo realitātē tie ir vairākas reizes lielāki. Diskusija bija pamats tālākām darbībām, lai tos 

palielināt5u. 

5. LZF valdes priekšsēdētājs Ē. Urtāns informēja par rīcību bezakcīzes degvielas jautājumu, kā 

arī par roņu nodarīto zaudējumu kompensāciju izstrādi. Turpmāk notiks komunikācija ar 

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentu. Beigusies līdzdalība starptautiskajā 
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projektā NESUfish, taču tiek plānots jauns projekts par apaļajiem jūrasgrunduļiem. Nākošā 

LZF sēde paredzēta 2019. gada septembrī. 

Biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” sanāksme – paplašinātais seminārs Kuldīgas 

novada Rendas pagastā. Latvijas Zvejnieku federācija 2019. gada 27. septembrī noorganizēja 2. 

biedru sanāksmi – semināru Kuldīgas novada Rendas pagastā, kempingā “Zāģkalni", pie Usmas 

ezera. Darba kārtība – 7 darba kārtības punkti. Pavisam seminārā reģistrējušies 28 dalībnieki –

Zivsaimniecības departments un Lauku atbalsta dienests(4), viens no LLKC, Usmas pašvaldības 

pārstāvis, pārējie bija zvejas sabiedrību pārstāvji. Saraksts pieejams Pielikumā. 

Semināra dalībnieki ne tikai noklausījās ziņojumus un aktīvi uzdeva jautājumus, it sevišķi par roņu 

postījumu kompensācijas mehānismu un zivju resursu pārvaldību. 

1. Zvejniecības departmenta pārstāve I. Bārtule informēja klātesošos par zvejas iespējām 

2019.gadā un par mencu zvejas liegumu 2020. gadā un ierobežojumiem jau 2019.gadā . 

2. Zvejniecības departmenta pārstāve O. Adamenko klātesošos iepazīstināja ar bezakcīzes 

degvielas pieejamību lauku apvidos, izmantojot DUS. Noteikumu projekts ir 

sagatavots.2019.gada septembrī, stasis spēkā 2020. gadā. 

Klātesošie tika informēti par ZIKIS sistēmas pielietojumu iekšējo ūdeņu zvejā, kopš 2019. 

gada jūnija. 

3. Zvejniecības departmenta p;arstāve E. Kubliņa sniedza informāciju par plānotajām roņu 

zaudējumu kompensācijām 2020. gadā par 2019. gadu – nosakot sākotnējo likmi 38% no 

pārdotā apjoma pa sugām un zvejas rīku veidiem. 

4. Latvijas Zvejnieku federācijas Valdes loceklis J. Dančauskis izvērtēja piekrastes un iekšējo 

ūdeņu zvejniecību, izpēti un pārvaldību, veltot skarbākus vārdus atbilīgajām iestādēm. 

Diskusija bija par roņu nodarīto zaudējumu aprēķinu, to skaitā par dīkstāvēm un 

neiegūtajiem lomiem, kuri ietekmē kompensāciju apjomu. 

5. Mūsu organizācijas biedrs J. Kugelāns informēja par samilzušajām problēmām Usmas ezera 

zvejā. Tika analizēta situācija, izstrādāta rīcība, lai ar LZF atbalstu to risinātu. 

6. LZF Valdes priekšsēdētājs Ē. Urtāns rosināja atjaunot LZF apbalvojumu “Sudraba zvīņas 

ordenis”, lai novērtētu mūsu biedru nesavtīgo darbību valstiski nozīmīgu zivsaimniecisku 

problēmu risināšanā. 
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7. Dalība starptautiskajās aktivitātēs. 

 
Latvijas Zvejnieku federācija 2019. gadā 2 reizes piedalījās starptautisko projektu darba 

grupu sanāksmēs, kur mēs bijām partneri. Swedish Institute projekts - “NESUfish: network for 

sustainable Baltic Sea small-scale fisheries” 2019. gada 17.-18. janvārī piedalījos kā šī projekta 

partnera “Latvijas Zvejnieku federācija” pārstāvis 4.-ajā darba grupas sanāksmē Zviedrijā, 

Stokholmā. Darba grupā piedalījās projekta partneri un citi pieaicinātie institūciju pārstāvji – 24 

dalībnieki. Šīs Noslēguma sanāksmes galvenais mērķis bija izvērtēt šī projekta efektivitāti – 

attiecībā uz piekrastes ūdeņiem. Katrs projekta partneris bija sagatavojis par valsti raksturojošu 

prezentāciju ar MSC saistītu tēmu, to skaitā par Latviju. Nākamā mēneša laikā tika apkopoti dati 

par zveju piekrastē, veikta SVID analīze, kā arī nonācām pie Secinājumiem, kuri liecināja, ka MSC 

sertifikātam jūras piekrastes ūdeņos attiecībā pret tur nozvejotām zivīm ir neliela varbūtība to 

iegūt, bet pret apstrādātu zivju produkciju ir būtiski augstāka. Pēdējās darba grupas laikā tās 

dalībnieki un vadība nodarbojās ar kopsavilkumu, secinājumiem, kā arī ar nākotnes vīziju-

iespējamo projektu attīstību. Mēs rosinājām: MSC sertifikāciju apaļajam jūrasgrundulim-Baltijas 

jūras ūdeņos pēc būtības invazīvajai sugai; priekšlikumus par piekrastes zvejnieku lielāku 

kooperāciju – e-izsoles, tiešā pārdošana –“Short chains”, arodizglītību un piekrastes zivju 

produktu pievienotās vērtības paaugstināšanu un vietējo specifisko produktu popularizēšanu. 

Kopumā projekta rezultāti bija vērsti uz “mapping” – piekrastes zvejas raksturošanu 

partnervalstīs, jo lielai daļai bija piekļuve zvejas statistikai un ekonomiskajiem rādītājiem. Taču 

iznākums nākotnē bija 2019. gada septembrī apstiprinātais apaļo jūrasgrunduļu izpētes un 

iespēju projekts, kur ideju 2019. gada janvāra sanāksmē aktīvi atbalstīja Marcin Rucinski no 

Polijas un LIFE (Low Impact Fisheries of Europe) lielākās piekrastes un iekšējo ūdeņu asociācijas 

vadītājs. 

 Swedish Institute projekts - “Investigating potential of commercial fishing of Round Goby from 

the Baltic Sea” 

 2019. gada 20.-21. novembrī Klaipēdā (Lietuva) notika pirmā tikšanās projekta 

dalībvalstīm – Zviedrijai, Latvijai, Polijai, Lietuvai, Dānijai un Igaunijai. No Latvijas puses piedalījās 

Zemkopības ministrija – Inese Bārtule, pētniecības institūts “BIOR” – Ivars Putnis, LLKC – Kristaps 

Gramanis,  Kurzemes plānošanas reģions – Ligita Kokaine, Latvijas Zvejnieku federācija – Ēvalds 

Urtāns, Vilnis Brikmanis, Oskars Kadeģis. Latvijas puse bija ar lielāko pieredzi pētījumu un 
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zvejniecības laukā – bija 3 prezentācija. Darba grupas biedri apmainījās ar informāciju par šīs 

sugas ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu, izmantošanu šobrīd un par nākotnes darbības plāniem. 

2020. gadā paredzētas vēl 2 sanāksmes – Gdaņskā (martā) un Dānijā (maijā). Paredzēts pēc šī 1 

gada priekšizpētes projekta attīstīt šo svarīgo virzienu, izstrādājot nākošo vairāku gadu lielāku 

projektu. 

 

8. Kopsavilkums 

 
 2016-2019. 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. Mums 

svarīgi atrisināt – roņi, bezakcīzes degviela lauku apvidos, kooperācijas vājums, dažu vērtīgu zivju 

palēnām izzušana no patēriņa (menca)? 2019. gads - lielu izaicinājumu gads Zivsaimniecības 

departamentam, un vēl lielāks 2020. gadā. 

1. Mūsu biedru centība un bezatlīdzības ieguldījums savu tiesību iespējā pēc septiņu gadu darba 

panāca tik ļoti svarīgo bezakcīzes degvielas lietojumu piekrastes zvejniekiem lauku apvidos 2020. 

gadā, kur nav ostas – pielīdzinot šīs piekrastes zvejnieku saimniecības bagātajām lauksaimnieku 

fermām, ar degvielas limitiem pēc zvejas rīku skaita, reģistrējoties VID un, iepildot degvielu, 

sertificētās DUS. 2019. gada septembrī tika virzīti atbilstošie MK Noteikumu Grozījumi. 

2. Vēl lielāka pateicība tiem mūsu biedriem, kuri piedalījās tikšanās un sarunās (10 gadi) par roņu 

nodarītajiem zaudējumiem zvejas lomiem un zvejas rīkiem piekrastes zvejā un arī nākošgad 

iekšējos ūdeņos. Kaspara Gerharda nozares vadībā pēc ZKP sēdes 2019. gada martā ar lielām 

grūtībām un DAP projekta nobeiguma ar strīdiem ar nozares vadītājiem un pētniekiem esam 

panākuši vienvirziena ceļa-aktivitātes. Radīta shēma, atšķirīga no Lietuvas, kura pieļauj ikvienam 

komercuzņēmumam piekrastē pretendēt projekta izpratnē uz nodarīto zaudējumu kompensāciju, 

lai veicinātu vairāk uzrādīt pārdoto lomu pavadzīmēs un e-vidē. 2020. gadā sāksies šī procedūra, 

taču ZM Zivsaimniecības departamentam jāveic Grozījumi EJZF pasākumos Latvijā, jo 

kaimiņvalstīs aktivitātes jau spēkā gadus, tiesa, pēc citiem kritērijiem. 

3. Par atbalstu jaunajiem zvejniekiem. 1) Latvijas Zvejnieku federācija ir bijusi 2019. gadā pie 2 

vidusskolas vecuma skolnieku zivsaimniecisko nometņu organizācijas un veikšanas, kā arī pie 

uzsaukuma EK un Eiropas Parlamenta deputātiem par nozares ilgtspēju un jūras resursu 

līdzsvarotu izmantošanu. Tajās aktīvi piedalījās arī LZF biedri. Mūsu mērķis šajā formā bija radīt 
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vidusskolniekiem Latvijā un Lietuvā (Šauļi) vēlmi rūpēties par Baltijas jūru un kādam savu dzīvi 

veltīt šai lietai. 2) Mūsu organizācija ir par atklātību – dodot iespējas jauniem cilvēkiem 

zvejniecībā turpināt savu tēvu arodu, gūstot zvejas tiesības un brīvās kapacitātes Zivsaimniecības 

departamenta virtuālajā krātuvē – brīvās jaudas un brutto tonnas (GT) bez EJZF atbalsta 

programmas. 

4. Vislielākais izaicinājums gaidāms ZM Zivsaimniecības departamentam 2020. gadā sakarā ar ļoti 

kardināliem mencas zvejas ierobežojumiem. Tikai atbalsts savai valstij reālā darbībā – ir galvenais 

motīvs neatsākt ap 30% zvejas kuģu un motorlaivu sagriešanu Latvijas piekrastes ūdeņos vai 

atklātā jūrā. 

 

  

 

 

 

 

 


