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Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumi  

2013. gadā 

• Piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas 
programma 

• Demonstrējums piekrastes zvejniecībā 

• Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un 
uzņēmējdarbības veicināšanai 

• Informatīvu un izglītojošu semināru organizēšana 

• Mācību un pieredzes apmaiņas braucieni uz Eiropas valstīm 

• Zvejniecības popularizēšana skolās 

• Ziņu lapa “Zivju Lapa” 

• Zivsaimniecības konference 

• Zivsaimniecības gadagrāmata 2013 



Piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes 

veicināšanas programma 

Rezultāts 2012 2013 

Dalībnieki 
10 rūpnieciskās zvejas 

nomnieki 

20 rūpnieciskās zvejas nomnieki un 

piekrastes zivsaimniecības nozares 

uzņēmēji  

Teritorijas 

• Salacgrīva; 

• Pāvilosta; 

• Roja; 

• Engure; 

• Dundagas novads, 

Kolkas pag. 

+ 

•Salacgrīva, 

•Pāvilosta 

•Engures 

•Mērsraga novads, 

•Nīcas novads,  

•Ventspils novads 



Uzņēmēju attīstības idejas 

 

• saimniecības modernizācija (piemēram, eholotes iegāde); 

• saimnieciskās darbības dažādošana (piemēram, metināšanas 

pakalpojumu sniegšanas uzsākšana, suvenīru izgatavošana); 

• tūrisma kā papildu nozares attīstība, zvejniecības nozares 

popularizēšana; 

• zivju apstrādes uzsākšana vai modernizācija. 

 

 



• Salacgrīvas novada IK 

„J.A.N.K.I.” – sācis vairāk 

nodarboties ar tūrismu, rīko 

nēģu svētkus savā sētā, par 

naudas balvu sācis īstenot 

iecerētās idejas par tūrisma 

attīstību iegādājoties laivu un 

glābšanas vestes; 

• Engures novada IK „OSKARS 

CELKARTS” – labiekārtojis un 

pilnveidojis esošo zvejnieku 

sētu, kurā ne tikai kūpina zivis 

un gatavo dažādu zivju 

produkciju, bet arī var uzņemt 

tūristus. Attīstības darbi vēl 

turpinās. 



Atbalsts jauniešiem zivsaimniecības tradīciju apguves 

un uzņēmējdarbības veicināšana 
Pasākuma īstenošana: 

• mācības – tradīcijas un uzņēmējdarbība; 

• konsultācijas – gatavošanās Konkursam; 

• Konkurss. 

 
Rezultāts 2012 2013 

Teritorijas Pāvilosta 
Pāvilosta, Grobiņa, 

Engure, Salacgrīva 

Mācības beiguši 

(sertifikāts) 
16 jaunieši 43 jaunieši 

Konkursa plāni 
5 (1 jau uzsācis 

uzņēmējdarbību) 
10 



• 1. vieta Salacgrīvas 

jauniešiem par projektu 

„Nēģu pārstrādes 

uzņēmuma izveide un 

iekārtu iegāde”.  

Idejas bija dažādas – izveidot laivas nomas punktu, 

pārstrādāt nēģus un nozvejotās zivis, nodarboties ar 

kokapstrādi vai fotografēšanu. 



Demonstrējums piekrastes zvejniecībā.  

• Demonstrējuma ietvaros vienā un tajā pašā rajonā vienlaicīgi 

tiek veikta zveja ar Roņu drošo murdu (RDM) un 

tradicionālajiem zivju murdiem (TM); 

• Vienlaicīgi ar RDM un TM veikti  kopā 18 zvejas akti (30 

zvejas dienas).  

Secinājumi: 

• RDM ir piemērots zvejai Latvijas piekrastē un spēj izturēt 

ilgstošas vēja brāzmas līdz pat 15m/s. Tam jābūt novietotam 

ne seklāk kā 5m dziļumā un āmja gala atsaitēm jābūt vismaz 

60m garām; 

• RDM pasargā roņus, no to noķeršanas zvejas rīkos un zvejas 

rīkus no plēsēju radītajiem postījumiem; 

• Roņi nodara postījumu zivīm arī RDM, jo dežurē pie ieejas 

murdā un sakož zivis, tām peldot iekšā murda.  

 



Tipiski roņu nodarītie zivju 

bojājumi tradicionālajā murdā 

Tipiski roņu nodarītie zivju 

bojājumi pie roņu drošā murda 

Roņu drošais murds 

Roņu drošais murds 



Zivsaimniecības literatūras tulkošana 

un izdošana latviešu valodā. 

• Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla 

aktivitāšu ietvaros ar Zemkopības 

ministrijas atbalstu LLKC ir izdevis 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas 

un lauksaimniecības organizācijas 

(FAO) Zvejniecības un akvakultūras 

tehniskā dokumenta Nr.561 

“Varavīksnes foreļu audzēšana nelielos 

apjomos” tulkojumu latviešu valodā. 



Informatīvu un izglītojošu semināru 

organizēšana visā Latvijā.  

• Noorganizēti 6 semināri t.sk. 2 semināri ar starptautisku 

lektoru dalību. 

 
Mācību un pieredzes apmaiņas braucieni uz 

Eiropas valstīm.  

• Mācību un pieredzes braucienu ietvaros apmeklētas 

vairākas valstis- Igaunija, Lietuva, Zviedrija, Čehija, 

Polija. 



Nākotnes ieceres 

• Profesionālas konsultācijas (primāri – akvakultūta) un atbalsts 
uzņēmējdarbībai (piekrastē); 

 

• Zivsaimniecības tirdzniecības veicināšana, piemēram: 
– zivju tirdzniecība no laivas/ kuģa; 

– tirdziņi; 

 

• Ekspertu kapacitātes paaugstināšana; 

 

• Demonstrējumi piekrastē – turpmāks atbalsts plašākām zvejnieku 
iespējām pielāgoties zvejai «roņu drošai zvejai» (RDM; pingeri; 
RDM modifikācijas; citu zvejas selektivitātes celšanas iekārtu 
iespējamu ieviešanu piem., krātiņi mencas zvejā). 



 

Paldies! 

 
www.zivjutikls.lv 


