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Biedrības “Mazjūras zvejnieki” paveiktais 2021. gadā 
 

Biedrība “Mazjūras zvejnieki”, neraugoties uz Covid-19 ierobežojumiem, 2021. gadā 

palielinājusi biedru skaitu, tās pārstāvji piedalījušies visās ZM Zivsaimniecības 

konsultatīvās padomes sēdēs, ZM organizētājās sēdēs par piekrastes zvejas 

jautājumiem, kā arī paudusi biedru viedokli par ZM sagatavoto “Rīcības programmu 

zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam” un piedalījusies citās aktivitātēs.  

 

Dalība ZM Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē (ZKP) un ZM 

Zivsaimniecības departamenta rīkotajās sanāksmēs, viedokļu paušana  

 

Sniegts saskaņojums Zemkopības ministrijas lēmuma “Par zušu zvejas, 

makšķerēšanas un zemūdens medību lieguma laika noteikšanu Baltijas jūras un Rīgas 

jūras līča piekrastes ūdeņos 2021. un 2022. gadā” projektam. 

 

Pēc dalības ZKP 20. aprīļa sēdē, kurā tika prezentēts ZM sagatavotā “Rīcības 

programma zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam” biedrība, apkopojot biedru 

domas, nosūtījusi viedokli ZM. Tājā norādīts, ka, lai saglabātu piekrastes teritoriju 

senās tradīcijas un vidi kā nacionālas nozīmes pamatvērtību, īstenojot Rīcības 

programmas pasākumus, kas attiecas uz komerczveju piekrastē un piekrastes 

teritoriju attīstību, aicinām:  

1) projektu konkursos papildu punktus piesķirt reāli nozarē strādājošām 

piekrastes zvejnieku saimniecībām; 

2) veidot īpašas atbalsta programmas piekrastes zvejniekiem savu nozvejoto zivju 

pārstrādei, tādējādi stimulējot zivju produkcijas pievienotās vērtības radīšanu; 

3) atbalstīt piekrastes zvejnieku saimniecību projektus mazā lauku tūrisma 

attīstībai, veicinot piekrastes teritoriju sociālekonomisko attīstību; 

4) piekrastes zvejas atbalsta pasākumos projektu vērtēšanā iesaistīt reālas 

zvejnieku biedrības, kurās pieredzējušu un reāli zvejojošo piekrastes zvejnieku skaits 

ir ne mazāks par 5. Projektu pieteikumiem būtu nepieciešams pievienot biedrības 

izsniegtu rekomendāciju. 

 

Biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Cīrulis, piedaloties ZKP 17. septembra sēdē, 

pauda viedokli par “Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. 

gadam” prioritāri uzsākamajiem pasākumiem un projektu atlases kritērijiem.  A. 

Cīrulis pozitīvi novērtē, ka starp prioritāri uzsākamajiem pasākumiem iekļauts 

pasākums “Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā”, tomēr vērš uzmanību uz faktu, ka 

piekrastes zvejniekiem ir būtiski nodrošināt priekšfinansējumu viņu iecerētajiem 
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projektiem. Lielākajai daļai piekrastes zvejnieku nav pietiekami daudz līdzekļu, ko 

ieguldīt projektu īstenošanā, tādēļ būtiski, ka viņu projekti saņemtu ne mazāk kā 80% 

priekšfinansējuma projekta īstenošanas laikā.  

 

Biedrības valdes priekšsēdētājs A. Cīrulis piedalījās ZKP 15. decembra sēdē, kurā 

diskutēts par papildus zvejas regulējumu 2022. gadā saistībā ar regulu par zvejas 

iespējām Baltijas jūrā, kā arī uzklausīta informācija par atbalstam zivju apstrādei 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma pēdējā notikušajā kārtā 

iesniegtajiem liela apmēra projektiem un sniegts atbalsts tiem.  

 

Biedrības “Mazjūras zvejnieki” pārstāvji 23. novembrī piedalījās ZM 

Zivsaimniecības departamenta rīkotajā sanāksmē, kurā detalizētāk vērtēti atbalsta 

nosacījumi nākamā perioda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumā 

“Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā”. Biedrības vairākums atbalsta ZM izstrādātos 

nosacījumus, uzsverot, ka projektu īstenošanai nepieciešams priekšfinansējums ne 

māzāk kā 80% apmērā, ņemot vērā brīvo līdzekļu trūkumu piekrastes zvejas 

uzņēmumos. Biedrības vadītājs A. Cīrulis uzsver, ka būtiski, lai atbalstam paredzētie 

līdzekļi nonāktu tādu piekrastes uzņēmumu rokās, kuru īpašnieki ir reāli pieredzējuši 

piekrastes zvejnieki un kuriem ir būtiska loma piekrastes zvejas tradīciju saglabāšanā. 

A. Cīrulis izteica aicinājumu ZM iesaistīt nozares pārstāvjus Ministru kabineta 

noteikumu izstrādē, kurā detalizēti tiks reglamentēti atbalsta saņemšanas nosacījumi, 

lai izvairītos no tādu nosacījumu iestrādes noteikumos, kas atbalsta saņemšanu lieki 

apgrūtinātu vai pat padarītu neiespējamu.  

 

Biedrības ikdienas aktivitātes  

 

Biedrības “Mazjūras zvejnieki” pārstāvji regulāri tiekas nelielās grupās, lai izrunātu 

ikdienas aktualitātes un svarīgākos risināmos jautājumus.  

 

Pārrunātie jautājumi skar attiecības ar Valsts vides dienesta inspektoriem. Jautājums 

par VVD un piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejas kontroli pacelts arī Lauksaimnieku 

organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sēdē, kurā piedalījās Vides un reģionālās 

attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, kā arī VVD pārstāvji.  

 

Pavasarī, sākoties stāvvadu zvejai, aktualizēts jautājums par problēmām Latvijas 

zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) darbībā. Par 

kļūdām sistēmā un tās nepilnīgo darbību regulāri informēts ZM Zivsaimniecības 

departaments, kā arī LLKC zivsaimniecības projektu vadītāji. Šajā kontekstā uz 

tikšanos ar piekrastes zvejniekiem Engurē uzaicināts LLKC valdes priekšsēdētājs 

Mārtiņš Cimermanis, ar kuru pārrunātas LZIKIS problēmas un LLKC iespējas sniegt 

atbalstu zvejniekiem šajā jautājumā, kā arī citas aktualitātes.  

 

Biedrības pārstāvniecības paplašināšanai gada pirmajā pusē notikušas tikšanās un 

pārrunāti problēmjautājumi ar piekrastes zvejniekiem Kolkā un Jūrkalnē, kā arī 
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notikušas sarunas ar zvejniekiem Vidzemes piekrastē.  

 

Biedrības gada kopsapulcē-seminārā, kas notika 2021. gada 30. jūnijā, piedalījās 

vairāk nekā 40 dalībnieku: piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejnieki, LLKC un Lauku 

atbalsta dienesta, LOSP pārstāvji, kā arī Zivsaimniecības departamenta direktors 

Normunds Riekstiņš. Pārrunātas piekrastes zvejas problēmas, LLKC Grāmatvedības 

un finanšu nodaļas vadītāja Linda Puriņa iepazīstināja ar aktualitātēm nodokļu jomā, 

LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta pārstāvis Rinalds Vācers 

skaidroja ieceres piekrastes zvejas atbalstam. LOSP pārstāvis Gundars Jankovs 

iepazīstināja ar lauksaimnieku organizāciju jaunumiem, savukārt Normunds Riekstiņš 

runāja par zvejas iespējām 2021. un 2022. gadā. Kospapulces noslēgumā nobalsots 

par jaunu biedru uzņemšanu, tādējādi biedrības “Mazjūras zvejnieki” biedru skaits 

sasniedzis 35.   

 

Biedrības pārstāvji darbojas arī vietējās rīcības grupās. 2021. gada septembrī 

biedrības “Mazjūras zvejnieki” pārstāvis Roberts Šiliņš tika ievēlēts VRG “Partnerība 

laukiem un jūrai” valdē. 

 

Biedrības pārstāvji piedalījušies arī ZM sadarībā ar LLKC organizētajā Latvijas 

pirmājā Pārtikas sistēmu dialogā, ZM un LLKC Zivsaimniecības gada konferencē, kā 

arī citos ar zivsaimniecību un tās popularizēšanu saistītos pasākumos.  

 

Zivsaimniecības nozares popularizēšana  

 

Biedrības darba, kā arī piekrastes zvejas tradīciju popularizēšanai tiek uzturēts konts 

facebook.com https://www.facebook.com/mazjuraszvejnieki, kā arī notiek sadarbība 

ar LLKC, Zivsaimniecības sadarbības tīklu (ZST), kā arī plašsaziņas līdzekļiem.  

 

Sadarbībā ar LLKC un ZST 2021. gadā izveidoti divi videosižeti. Viens no tiem 

skaidro, kā notiek zemledus zveja piekrastē un iekšējos ūdeņos, otrs – par stāvvadu 

zveju.  

 

Nodrošināta mediju klātbūtne biedrības “Mazjūras zvejnieki” gada kopsapulcē, kā 

rezultātā tapušas publikās “Latvijas Avīzē”, kā arī reģionālajos medijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija par biedrības “Mazjūras zvejnieki” biedriem (aktuāls uz 29.12.2021) 

https://www.facebook.com/mazjuraszvejnieki
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N.p.k. Nosaukums Tips (komerczvejnieks, pašpatēriņa, 
kafejnīca utt.) 

1. Andris Cīrulis,  
IK “Mazā kaija” 

Komerczveja Bērzciemā,  
biedrības valdes priekšsēdētājs 

2.  Ivars Cīrulis, 
IK “Ivars C” 

Komerczveja Bērzciemā 

3.  Edijs Zanders LLKC zivsaimniecības konsultants, 
 biedrības valdes loceklis 

4. Kaspars Roga,  
SIA “Kaff” 

Kafejnīca 

5.  Viktors Līcis Komerczveja Mērsragā,  
biedrības valdes loceklis 

6.  Andris Kadiķis 
IK “Kadiķis A” 

Komerzveja Mērsragā 

7.  Andis Andersons, 
SIA “Lucītis” 

Komerczveja Engurē, zivju apstrāde, 
tirdzniecība 

8. Valdis Pakavs, 
IK “Pakavs-Svīre” 

Komerczveja Mērsragā 

9. Aigars Neilands 
SIA “Forele AN” 

Komerczveja Mērsragā, zivju pārstrāde, 
tirdzniecība 

10.  Aldis Zanders, 
SIA “Nemo Z” 

Komerczveja Engurē 

11. Kaspars Lauris 
IK “Kaspars Lauris” 

Komerczveja Bērzciemā 

12.  Jānis Fogelis Pašpatēriņa zveja Engurē 

13. Mārcis Elstiņš, 
SIA “Elsons” 

Sabiedriskā ēdināšana Bērzciemā, 
Milzkalnē 

14. Jurģis Elsons 
Zv/s “Vilnis”  

Komerczveja Upesgrīvā 

15. Antra Kadike, 
IK “Kadiķis A” 

Zvejnieka saimniecības dalībnieks 

16.  Roberts Šiliņš 
Mērsraga pagasta pārvaldnieks 

Pašvaldība 

17. Artis Kalniņš Biedrības un vietējās kopienas aktīvists, 
ārsts, sirds ķirurgs 

18. Oļesja Cīrule 
IK “Ivars C” 

Zvejnieka saimniecības dalībnieks 

19. Sarmīte Laure 
IK “Kaspars Lauris” 

Zvejnieka saimniecības dalībnieks 

20.  Dace Līce Zvejnieka saimniecības dalībnieks, 
ārste psihoterapeite 

21.  Jānis Tomsons Biedrības aktīvists Vidzemē,  
pensionēts kapteinis, Salacgrīva 

22. Iveta Tomsone Biedrības popularizēšana 

23. Ivars Štāls Pašpatēriņa zvejnieks Engurē 

24. Aivars Adamovičs Komerczveja ar tīkliem un murdiem 
Bērzciemā, pakalpojumi zvejniekiem  

25. Normunds Šērs,  
SIA “R.A.N.” 

Galdniecības pakalpojumi Engurē 

26. SIA “Nord Fish Z” 
Juris Ziemelis 

Komerczveja Rojā 

27. SIA “Avots4” 
Kaspars Adamovičs 

Komerczveja Bērzciemā, velkoņa 
kapteinis Ventspilī 

28. SIA “Zzivis” 
Andis Zariņš 

Komerczveja Bērzciemā, maza apjoma 
zivju pārstrāde 
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29. IK “Marita J” 
Marita un Renārs Jēkabsoni 

Komerczveja Jūrkalnē, tūrisma 
pakalpojumi, mājražotāju produkcijas 

tirdzniecība, ēdināšana 

30. SIA “Saunaga zvejnieki” 
Artūrs Strautmanis 

Komerczveja Saunagā 

31. Zv/s “Zvīņas L” 
Andris Laukšteins 

Komerczveja Kolkā, tūrisma pakalpojumi 

32. IK “Dalle” 
Ervīns Dalle  

Komerczveja Rojā 

33. SIA “Baņķis” 
Kārlis Kleins, Guntis Bergs 

Komerczveja piekrastē un aiz piekrastes 
joslas, zivju apstrāde Kuivižos 

34. SIA “Rude 96” 
Juris Ziemelis 

Komeczveja Ģipkā 

35. SIA “Salmar” 
Renārs Zapevālovs 

Komerczveja Salacgrīvā 

   

 

 

  

 

 


