
 
 

Biedrības “Latvijas Zvejnieku federācija” ziņojums 

(Saskaņā ar līgumu Nr. 2021/9.5/10 ZST aktivitāte “Nozaru organizāciju 

kapacitātes celšanas pasākumi”.) 

Informācija par biedrības “Latvijas Zvejnieku federācija” biedriem 

(2021. gada decembris) 

Biedru sarakstā 2021. gadā ir 29 juridiskas un 2 fiziskas personas. 

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  

5) SIA „Majoka”, Reģ. Nr. 42103025195  

6) zv/s „Riediņi”, Reģ. Nr. 42101024320  

7) zv/s „Kaija”, Reģ. Nr. 42101022724  

8) SIA “Sea Breeze”, Reģ. Nr. 42103040211 

Ventspils reģions: 

1) SIA „Leču nēģi”, Reģ. Nr. 41203055322  

2) zv/s „Rāmas”, Reģ. Nr. 41201006426  

3) z/s „Meldri N”. Reģ. Nr. 41201012297  

4) biedrība “Usmas ezera zvejnieki”, Reģ. Nr. 40008273945 

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

6) zv/s “Dunduri”, Reģ. Nr. 41201010474 

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 

7) SIA “NordFish”, Reģ. Nr. 40103995629 

Tukuma reģions: 

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

2) ZS „Jūras līcis”, Reģ. Nr. 50001004571  

3) Mikrouzņēmums “Ēriks Druka”, Reģ. Nr. 30045911084 



 
Rīgas reģions: 

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

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

3) SIA „Leste”, Reģ. Nr. 40103047955 

Limbažu reģions: 

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

Valmieras reģions: 

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

Fiziskas personas: 

1) Miķelis Pesse (nominēts „Lielais Loms – 2016”  par mūža 

ieguldījumu Latvijas Republikas zivsaimniecībā), 

2) Antons Vjaters ( Latvijas Jūrniecības savienības priekšsēdētājs, 

Trīszvaiģžņu ordeņa kavalieris). 

Darbības veidi un piedāvātie pakalpojumi 2021. gadam 

Piekrastes zveja – P, iekšējo ūdeņu zveja – I, atklātās jūras zveja – A, 

zivju pārstrāde – Z, laivu noma un citi tūrisma pakalpojumi – T. 

Nr

. 

Nosaukums Pamatdarbīb

a 

Pakalpojumi Citas lietas 

1. SIA 

„Sāmenis” 

P  Pētniecība 

2. IK „Valentīns 

Vasars” 

P, I, T Vada vilkšana, 

laivu noma 

Liepājas ezerā 

Pētniecība 

3 IK „Saiva-1” I Pētniecība un 

citi pakalpojumi 

Zivsaimniecības 

sabiedriskās 

aktivitātes  

4. SIA 

„Majoka” 

P, A   

 

5. Zv/s 

„Riediņi” 

P Zivsaimnieciskā

s izglītības 

projekti 

 

6. Zv/s „Kaija” P, A, I, Z Tūrisma 

pakalpojumi, 

nēģu zveja, zivju 

pārstrāde, 

Zivsaimniecības 

sabiedriskās 

aktivitātes 



 
kūpināšana un 

vītināšana 

7. IK “Asarītis” P, Z, T   

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 

Zivsaimniecības 

sabiedriskās 

aktivitātes 

13. Z/s „Meldri 

N” 

I, P  Lauksaimniecīb

a 

14. Zv/s 

“Dunduri” 

I, P   

15. Zv/s  “Zvīņas 

L” 

P Vada vilkšana Tūrisma 

pakalpojumi, 

zivsaimnieciskā 

izglītošana 

16. IK “Dalle” P   

17. Zv/s 

„Smilkšēni”, 

P  Pētniecība 

18. SIA „Rude-

96” 

P, I   

19. SIA 

„Pundiķi”  

P, I Tūrisma 

pakalpojumi 

 

20. Zv/s „Vilnis” P   

21. SIA „Nemo-

Z” 

P   

22. SIA 

“NordFish” 

P, I   

23. Zv/s ,Jūras 

līcis” 

P Zivju 

kūpināšana 

 

24. M/u “Ēriks 

Druka” 

P   

25. Zv/s  „Staģis - I, P  Zivsaimniecības 



 
1” politikas 

veidošana 

26. ZKS 

„Vecdaugava

” 

P, I   

27. SIA „Leste” P, I  Zivju resursu 

pavairošana 

28. SIA „Baņķis” P, A, Z   

29. Zv/s „Meldri 

A. V.” 

I  Zivsaimniecības 

sabiedriskās 

aktivitātes 

 

Dalība Zemkopības ministrijas ZKP sēdēs, komisijās, darba grupās, 

semināros un konferencēs 2021. gadā 

Biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” valdes locekļi un aktīvākie 

biedri 2021. gadā piedalījās aktivitātēs – starptautiskajās, valsts un 

reģionu līmenī, kā arī rosināja un veicināja ilgstošu problēmu risināšanu. 

Liela daļa no komunikācijas notika tiešsaistes programmās un 

elektroniskā sarakstē kopš 2021. gada marta Covid-19 ietekmē. 

 

Zivsaimniecības konsultatīvā padome 

2021. gadā notikušas 7 Zivsaimniecības Konsultatīvās padomes sēdes – 

22.04 un 17.09 tiešsaistē, kā arī bijušas 5 elektroniskās saskaņojuma 

procedūras (24.02., 04.03., 29.09., 11.11. un 22.11). Piedalījāmies visās 

sanāksmēs un saskaņošanās. 

22.04.2021 Zivsaimniecības Konsultatīvās padomes sēdē tika izskatīti 

LZF priekšlikumi par mencu zveju piekrastē un citu zivju sugu nozvejoto 

lomu izkraušanu un svēršanu.  

Pēc iepriekšējām diskusijām un situācijas analīzes Zemkopības ministrija 

veica izmaiņas 2020. gada 21. decembra lēmumā Nr. 4.1 – 12e/124 “Par 

mencu piezvejas izmantošanas regulējumu sakarā ar mencu specializētās 

zvejas liegumu”, kas jūtami atviegloja zvejas datu ziņošanas procedūru, 

kā arī iespēju veikt plekstu zveju ar tīkliem. Savukārt piekrastes zivju 

lomu izkraušanas un svēršanas jautājumi patlaban līdz galam vēl nav 

juridiski nostiprināti. 

2021. gada 17. septembrī attālināti notika šī gada otrā ZKP sēde. Ārpus 

jautājumiem, kuri skāra EJZF naudas apguves un pārdales, biedrība 

“Kurzemes Zvejnieku asociācija” arī rosināja 2022. gada aprīļa–jūnija 

periodā atļaut zvejot apaļo jūrasgrunduli ne tikai ar atļauto jūrasgrunduļu 

tīklu limitu pa pašvaldībām, bet arī aizvietot Baltijas jūras piekrastes 



 
zvejnieku uzņēmējsabiedrībām zivju tīklus ar jūrasgrunduļu tīkliem 2 

mēnešu periodā, kad var gūt ienākumus un samazināt šīs invazīvās zivju 

sugas ietekmi uz  Latvijas jūras piekrastes ekosistēmu un vietējo bentisko 

zivju sugu barošanos, augšanu un nārsta iespējām. 

Biedrība “Latvijas Zvejnieku federācija” atbalstīja KZA viedokli, kā arī 

norādīja, ka, samazinot mencu un pat Baltijas laša zvejas iespējas 2022. 

gada sezonā, ir jārod risinājumi citu zivju sugu zvejas iespējās vai atbalsta 

mehānismos. 

Mūsu zvejnieki pēc ZKP tiešsaistē tikās ar pārstāvjiem no pētniecības 

institūcijām, pārvaldniekiem un VVD amatpersonām un secināja, ka 

apaļā jūrasgrunduļa krājums samazinās (“BIOR” ziņojums) un ka zvejas 

iespējas nevarētu tikt palielinātas, lai samazinātu ietekmi uz citu vērtīgo 

zivju sugu mazuļu piezveju šajos tīklos. Būtu ļoti kritiski jāizvērtē šī 

perioda tīklu piezvejas datus 10 gadu periodā, ko ir veikuši pētnieki un 

kontrolzvejas veicēji konkrētajā tīklu acu izmēra grupā. Esam sapratuši   

to, ka vairāku zivju resursu krājumu stāvoklī Baltijas jūrā pēc 2004. gada 

ir sākusies krīze, kas visvairāk skar piekrastes zvejnieku 

uzņēmējsabiedrības. Jāatzīmē, ka 90. gadu sākumā nebija tik efektīva 

zvejas kontrole. Nebija tādas problēmas ar vērtīgām zivju sugām kā 

tagad. Tagad ir visāda veida zvejas kontroles sistēmas – LZKIS, 

ziņošanas pieprasījums par ierašanos ar lomu krastā, izsekojamība 

marinetraffic.com sistēmā, kā arī pavadzīmēs un otrā izsekojamības 

sistēmā, ko redz tikai VVD. Katru gadu VVD no Latvijas Zivju fonda 

iegūst vismodernākās iekārtas, lai pieķertu pārkāpējus visā Latvijas 

teritorijā. 

2021. gada 2. decembra Zivsaimniecības konferencē bija mulsinoši 

klausīties jautājumus, ko uzdeva tikai mazie zivsaimniecības uzņēmumi 

Latvijā. 

Mēs saprotam to, ka mencu zveja ir beigusies vismaz uz 10 gadiem, 

dabīgo lašu zveja arī, izrādās, ka reņģu krājuma stāvoklis Baltijas jūrā ir 

dramatiski pasliktinājies, akmeņplekstu zvejas pie mums praktiski nav, ar 

salaku ir tā, ka laika apstākļi ļauj zvejot periodiski – kas nenodrošina  

iztiku. Izjūtam to, ka nozarē ir satraukums par visiem šiem aizliegumiem. 

Kas vēl ir palicis, ko regulēt? Tāpēc patlaban sevišķi liela daļa no 

uzmanības ir pievērsta atlikušajai plekstes zivju krājuma zvejai un tās 

sevišķai aizsardzībai. 

 

Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam 

Uzraudzības komiteja 

2021. gada 6. maijā attālināti notika Uzraudzības komitejas sēde, kur 

Latvija Eiropas Komisijas pārstāvim sniedza informāciju par paveikto 



 
EJZF līdzekļu apguvi par 2014-2020. gadu un par Rīcības programmas 

izstrādi jaunajam 2021-2027. gada periodam. LZF piedalījās tajā. 

Savukārt 2021. gada 8. oktobrī notika otrā Uzraudzības komitejas sēde, 

kur sākotnēji tika prezentēts 2014.-2020. gada periods un grozījumi 

atlikušajos finanšu līdzekļos, kā arī sniegta informācija par projektu 

kritērijiem 2021.-2027. gadam. 

Sakarā ar to, ka vēl ir atlikumi pasākumos, EK pārstāvis stingri ieteica 

apsvērt domu par visas Latvijas piekrastes zvejas rīku aprīkošanu ar 

cūkdelfīnu atbaidītājiem (pingeriem), lai izpildītu ES prasības par 

cūkdelfīnu aizsardzību Baltijas jūrā. Ē. Urtāns izteica viedokli, ka šis 

pasākums Latvijas piekrastes ūdeņos nav aktuāls, jo cūkdelfīni pie mums 

nav sastopami. 

 

Zivju fonds 

Biedrību “Latvijas Zvejnieku federācija” kā padomes loceklis kopš 2003. 

gada pārstāv Ē. Urtāns. 

2021. gadā notikušas 5 Zivju fonda sēdes attālināti, kā arī 13 

elektroniskās saskaņošanas. 

Zivju fondā ikgadēji tiek izskatīti vairāki simti projektu, atbilstoši MK 

noteikumiem par Zivju fondu un tā nolikumu. Padomes locekļi šogad 

attālināti veica projektu vērtēšanu, ņemot vērā arī vērtētāju pārstāvju 

sagatavotos atzinumus. Tālāko apstiprināto projektu uzraudzību veic 

LAD. 

Neskatoties uz situāciju ar Covid-19, tomēr finanšu līdzekļi tiek apgūti, 

izņemot publiskās aktivitātes, kur pulcējas daudz cilvēku. 

2021. gadā LZF ir atbalstījusi 2 projektus “Reņģēdāju pavārgrāmata” un 

“Liepājas zveja abpus ekvatoram”, kā arī veicinājusi un piedalījusies 

skolnieku izglītības projektā “Usmas ezera ekosistēmas vērtības 

apsaimniekošanas kontekstā”. 

 

Zvejniecības komercdarbības licencēšanas komisija 

Šajā komisijā 2021. gadā LZF pārstāvēja tās biedrs Ē. Urtāns atbilstoši 

LZF pilnvarojumam.  

Komisijas darbs ir periodisks, jo tiek regulāri licencēti atklātās jūras un 

piekrastes ūdeņu komerczvejas uzņēmumi, arī jaunie, nosakot to 

komerczvejas laiku no 1 līdz 5 gadiem. 

 

Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas 

izmantošanas un pārvaldības konsultatīvā padome 

Šajā komisijā LZF pārstāv tās valdes locekļi J. Dančauskis, O. 

Dančauskis  un  LZF biedrs J. Pētermanis. 



 
2021. gadā notikušas 2 šīs Konsultatīvās padomes sēdes 29.01. un 26.10., 

kā arī plānota 09.10.2021.  

Pirmajai sēdei bija vairāk informatīvs raksturs – grozījumu “Licencētās 

makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas noteikumos” 

apspriešana, kā arī gan e-vidē, gan papīra licencēs beidzot 

makšķerniekiem likt atskatīties par lomiem. 

2021. gada 26. oktobra sēdes notikumi bija mērķēti uz jaunu ierobežojošu 

regulējumu uzsākšanu Latvijas ezeros un upēs. 2021. gada vasarā Usmas 

makšķernieku sanāksmes nolēmumi balstās tikai uz makšķernieku 

aicinājumiem, kā ierobežot vai likvidēt zveju iekšējos ūdeņos Latvijā. 

Latvijas Zvejnieku federācijas 2021. gada 23. augusta vēstulē zemkopības  

ministram K. Gerhardam izklāstījām situāciju iekšējos ūdeņos, kā arī 

rosinājām uzsākt makšķernieku zināšanu pārbaudi.  

Šajā sēdē kopumā no pārējiem padomes locekļiem tika apkopoti viedokļi, 

ko var redzēt sēdes protokolā. Rezultāti liecināja, ka vairums licencēto 

makšķerēšanas vietu apsaimniekotāju un licenču tirgotāju skaidri 

norādīja, ka tas nav nepieciešams, jo makšķernieki labi zina noteikumus. 

Savukārt 09.12.2021 tiešsaistes sanāksmē ir paredzēts apspriest, kā 

panākt to, lai zveja iekšējos ūdeņos tiktu samazināta līdz ekonomiskās 

darbības izbeigšanai, ko rosināja tās organizācijas, kurām ir šajā sakarā 

interešu konflikts. Jautājums – vai makšķernieki un to atbalstītāji drīkst 

regulēt zvejniecību – kādi būs zvejas rīki (lai to lomi būtu iespējami 

mazi)? Ja tādi MK regulējumi tiktu pieņemti, tad jārēķinās ar Burtnieku 

ezera rūpnieciskās zvejas aizliegšanas pieredzi, kur pašvaldība zaudēja 

tiesā ar vietējo zvejnieku kopienu (Apgabaltiesas lēmums). Uzskatām, ka 

šajā sanāksmē izdiskutēsim detaļas, bet, ja tiks pieņemti lēmumi, kas skar 

visu valsti, tad zvejnieki tiem noteikti nepiekritīs. 

 

Stratēģiju atlases komiteja 

Šajā komitejā Latvijas Zvejnieku federāciju pēc ZM Zivsaimniecības 

departamenta uzaicinājuma pārstāv Ē. Urtāns. 2021. gadā notika 

piekrastes zivsaimniecības reģionu (ZVRG) stratēģiju grozījumu ~30 

elektroniskas izvērtēšanas–saskaņošana.  

 

Latvijas Zvejnieku federācijas dalība citos pasākumos un projektos 

Latvijā 

2021. gada 2. novembrī LZF biedri piedalījās LLKC organizētā ikgadējā 

Zivsaimniecības konferencē attālināti LLKC mājaslapas tiešsaistē, kur 

galvenās tēmas bija nozares stāvoklis, perspektīvas un EJZF izmantošana 

patlaban un nākamajā plānošanas periodā.  



 
Jāatzīmē, ka prezentācijas bija labi sagatavotas. Lielie zvejas un 

akvakultūras uzņēmumi, ražotāju organizācijas un pārstrādes uzņēmumi 

diskusiju telpā neuzdeva nevienu jautājumu, kas liecina, viņiem problēmu 

nav – ir projektu rakstītāji, kā arī sasniegta augsta kapacitāte visur, tajā 

skaitā reņģu un brētliņu zvejā un importēto zivju pārstrādē, arī zem citu 

bagāto pasaules valstu lielo firmu brendiem.  

Sanāksmē bažas izrādīja (80%) piekrastes zvejnieki, bet pārējie bija 

jaunie akvakultūras uzņēmumi. Piekrastes zvejnieku zvejas uzņēmumi ir 

visvairāk neaizsargātie Latvijā, jo viņu zvejas rezultātus strauji samazina 

vērtīgo zivju zvejas iespējas, pēc ES dabai draudzīgajiem regulējumiem.  

LZF turpināja piedalīties projektā: “Jaunās paaudzes roņu atbaidīšanas 

ierīču izstrāde un testēšana” ar Rīgas Tehnisko universitāti. 

Izmēģinājuma darbi Buļļupē, Salacgrīvā, Carnikavā un Engurē ir 

notikuši. Zivsaimniecības konferencē projekta vadītājs Dmitrijs Pikuļins 

atzīmēja to, ka rezultāti nav tik labi, kā bija gaidīti. Piekrastes zvejnieki 

mūsu organizācijas skatījumā ir teikuši, ka rezultāti nav tie labākie, tāpēc 

ir ļoti daudz jāstrādā, lai sasniegtu 2. projekta mērķus. 

2020. gadā sākās LIFE programmas projekts “Jūras aizsargājamo biotopu 

izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas 

ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ)” (LIFE19 NAT/LV/000973 

REEF), un mūsu biedrība izvirzīs pārstāvi Uzraudzības komitejā (5 gadu 

projekts). 2021. gada 24. februārī notika 1. Uzraudzības komitejas sēde, 

kurā DAP pārstāvis informēja par projekta mērķiem un uzdevumiem.  

Mēs izteicām viedokli, ka, izveidojot jaunas Baltijas jūras aizsargājamās 

teritorijas dziļumā vairāk par 20 m, jāpiesaista atklātās jūras zvejas 

asociācija “Kurzemes Zvejnieku asociāciju”. Bija ieteikums, taču no 

mums nezināmu iemeslu dēļ tas nenotika. 

 

Latvijas Zvejnieku federācijas ieguldījums skolas vecuma jauniešu 

zivsaimnieciskajā izglītošanā 

2021. gadā biedrība “Latvijas Zvejnieku federācija” ar tās biedru iesaisti 

reģionos realizēja ar zivsaimniecību saistītu vasaras nometni – nodarbību 

ciklu vidusskolas un studentu vecuma dalībniekiem. 

Mūsu plānā bija piesaistīt finansējumu izglītojošām aktivitātēm: vasaras 

nometne pie Usmas ezera par iekšējo ūdeņu zvejniecības un 

makšķerēšanas situācijas jautājumiem, lai skaidrotu ekoloģijas 

jautājumus, izpratni par zveju un makšķerēšanu Latvijas iekšējos ūdeņos. 

 Projekts ”Jauniešu vasaras nometne “Usmas ezera ekosistēmas vērtības 

apsaimniekošanas kontekstā”” tika iesniegts Zivju fondā un saņemts 

atbalsts tā realizēšanai, jo bija paredzētas ne tikai ekoloģijas, bet arī 

makšķerēšanas un zvejniecības nodarbības. 



 
Jāatzīmē, ka šīs vasaras izglītojošā nometne sasniedza augstāko 

novērtējumu starpdisciplinārajā novērtējumā pēdējo 10 gadu laikā kā 

Zivju fonda sēdes vērtējumos, tā arī pašnovērtējumā uz vietas. 

Organizējot un veicot skolnieku izglītību zivsaimniecības un vides 

ekoloģijas jautājumos, mūsu biedrība kopā ar Liepājas 15. vidusskolas 

atbalsta fondu spēja veikt neiespējamo misiju, savienojot makšķerēšanas 

lietas un iekšējo ūdeņu zvejniecību.  

Galvenie lekciju vadītāji: Normunds Grabovskis un Māris Olte, licencētās 

makšķerēšanas organizētāji Usmas ezerā (Atis Maldonis), Liepājas ezerā 

(Ēvalds Urtāns). SIA “Saldūdens risinājumi” vadītājs Matīss Žagars 

skolniekiem vadīja nodarbības par zivju resursiem iekšējos ūdeņos.  

Nometne notika Ģibuļu pagasta “Bukdangās”. Tika veiktas arī 

makšķerēšanas apmācību nodarbības. Taču ļoti būtiski bija savienot 

neiespējamo – notika Usmas ezera apsaimniekotāju, vides inspektoru, 

nometnes dalībnieku un skolotāju kopējā izglītojošā nodarbība (2 reizes) 

– publiska zvejas murdu Usmas ezerā lomu pārbaude, ko demonstrēja 

LZF biedrs, Usmas zvejnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis 

Kugelāns.  Par to viņam jāizsaka atzinība, ka piekrita to darīt. 

Liels paldies “Bukdangu” saimniekiem par ļoti labi organizētu nometnes 

dalībnieku ēdināšanu, labu attieksmi un augsta līmeņa atbildību 

notikumos. LZF rosinātu arī citām organizācijām sadarboties ar šo viesu 

namu. 

 

Biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” paplašinātā valdes sēde 

 

Latvijas Zvejnieku federācija 2021. gada 13. augustā sanāca uz mūsu 

biedrības sanāksmi, kura notika Salaspils novada Doles salā Daugavas 

muzejā, ievērojot Covid–19 ierobežojumus. 

Latvijas Zvejnieku federācijas valdes priekšsēdētājs Ēvalds Urtāns savā 

uzrunā atzina LZF biedru nopelnus, lai sasniegtu piekrastes zvejniekiem 

svarīgus lēmumus. 

Tālākajā sanāksmes dienā LR Zivsaimniecības departamenta vadītājs N. 

Riekstiņš sniedza informāciju par zvejas iespējām 2022. gadā, norādot, ka 

tās saistībā ar mencām un Baltijas lašiem būs tuvas “0”, aizliedzot 

jebkādas darbības. Pirms mēneša arī zušiem.  

Mencu, Baltijas lašu un reņģu zveja nākotnē ir ļoti apdraudēta, it sevišķi 

Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kur arvien notiek tās samazināšana.  

RTU Radioelektronikas institūta vadītājs Dmitrijs Pikuļins prezentēja 

roņu atbaidīšanas ierīču projekta rezultātus, kurš vēl nav beidzies un 

rezultatīvie rādītāji būs jāsasniedz. 



 
Mūsu biedri aktīvi piedalījās LZF valdes sēdē 2021. gada 13. augustā, 

apspriežot, gan roņu atbaidīšanas ierīču efektivitāti RTU projektā, gan arī  

problēmas, kuras skar DAP roņu aizsardzības plāna realizāciju dzīvē. 

Valdes sēdē Usmas zvejnieku biedrības vadītājs Jānis Kugelāns skaidroja 

situāciju Usmas ezerā, kā arī “Usmas krastu” sanāksmes rezultātus 2021. 

gada jūlijā. Šajā sanāksmē tika rosināti dažādi priekšlikumi, lai 

samazinātu zvejnieku klātbūtni un zveju Usmas ezerā. 

Sakarā ar to, ka Latvijas iekšējos ūdeņos rūpnieciskā zveja sabiedrības 

skatījumā ir joprojām aizliedzama, sagatavojām vēstuli Zemkopības 

ministram K. Gerhardam par pasākumiem iekšējo ūdeņu zvejas 

saglabāšanā. 

 

Dalība starptautiskajās aktivitātēs 

 

Gada sākumā ar Zviedrijas Kalmāras pašvaldību vienojāmies par jaunā 

starptautiskā projekta uz 5 gadiem izstrādi par apaļo jūrasgrunduli. E-vidē 

kopā ar projekta partneriem un asociētajiem partneriem (LZF) 

izstrādājām darba uzdevumus, darba izpildītājus, tāmi, lai periodā no 

2021. gada novembra līdz 2022. gada martam to iesniegtu starptautiskajā 

programmā 2.2. – Blue economy – INTERREG Baltic Sea Region, ko 

aktualizējām 2021. gada 12. oktobrī. Mūsu iniciatīva bija piesaistīt 

Bulgārijas zivju resursu pētniekus un komerciālos zvejniekus. Tā kā 

projekta iesnieguma ietvaros pēc programmas noteikumiem bija tāda 

iespēja, izmantojām savus kontaktus. Pētnieki un piekrastes zvejnieki no 

Bulgārijas, arī vietējā ZVRG grupa, izrādīja labu attieksmi un interesi 

pieredzes apmaiņai un selektīvas zvejas principu ieviešanai. Ja izdosies 

gūt finansējumu, tas būs ļoti labs projekts, kā rīkoties šīs invazīvās sugas 

ietekmes mazināšanā, apaļā jūrasgrunduļa resursa efektīvā izmantošanā, 

kā arī vides stāvokļa uzlabošanā Baltijas jūras piekrastes un iekšējos 

ūdeņos, kā arī citur pasaulē, piemēram, ASV Lielajos ezeros un 

savienotajās upēs. 

Dalība LIFE (Low Impact Fishers of Europe) pasākumā 05.-06.11.2021. 

bija attālināti, kur notika šīs asociācijas biedru prezentācijas (35) no 

Baltijas jūras, Vidusjūras, Atlantijas okeāna un Ziemeļjūras piekrastes.  

Latvijas Zvejnieku federācija pievienojās LIFE Memorandam 2022. 

gadam – aicinājums EK un citām institūcijām par Baltijas un Ziemeļjūras 

piekrastes zvejniecības saglabāšanu un iespēju attīstīšanu. LIFE 

pastiprināti norādīja, ka Baltijas un Ziemeļjūras atklātās jūras lielākie 

zvejas uzņēmumi, ražotāju grupas un zivrūpniecības uzņēmumi pēdējo 20 

gadu laikā ir piesaistījuši visvairāk ES finanšu līdzekļus, lai panāktu 

augstāku konkurētspēju un ienākumus, kad tajā pašā laikā piekrastes un 



 
iekšējo ūdeņu zvejas uzņēmumu labklājība ar katru gadu sarūk. Jāatzīmē, 

ka tas nav nekāds atklājums, arī pie mums ir tāda ļoti stabila tendence. 

 

Kopsavilkums 

 Pēc ilgstoša diskusiju perioda piekrastes zvejas uzņēmumiem 2022. 

gadā turpinās kompensācijas par roņu nodarītajiem zaudējumiem 

zivju lomiem; 

 LZF palīdzēja Burtnieku ezera zvejniekiem, konsultējot, kā 

saglabāt komerciālo zveju; 

 Līdzējām vietējo noteikumu un līdzāspastāvēšanas vienošanās 

kodeksa izveidei Usmas ezerā; 

 Mazinājām neizpildāmos nosacījumus mencu zvejā Baltijas jūras 

piekrastē; 

 Risinājām plekstu zvejas jautājumus, to skaitā Baltijas jūras 28. 

apakšrajonā ar velkamajiem plekstu vadiem; 

 Aktīvi piedalījāmies Zvejas Noteikumu izstrādē jūrā un iekšējos 

ūdeņos kopš 2021. gada marta; 

 Tika uzsākts sabiedriskās apspriešanas darbs pie ZM Zvejniecības 

departamenta Rīcības programmas pasākumiem, kuri skar 

piekrastes zvejniekus – speciālais atbalsts biznesa plāniem un 

jaunajiem zvejniekiem; 

 Notika praktiska sadarbība ar RTU pētniekiem roņu atbaidīšanas 

ierīču testēšanā vairākās Rīgas jūras līča piekrastes vietās; 

 Sniedzām ieguldījumu skolnieku zivsaimnieciskās un ekoloģiskās 

izglītības veicināšanā; 

 Starptautiskajā darbībā stiprinājām kontaktus ar LIFE (Low Impact 

Fishers of Europe) asociāciju, kā arī uzsākām jaunu projektu 

izstrādi ar Baltijas un citu valstu partneriem. 


