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Informācija par biedrības “Latvijas Zvejnieku federācija” biedriem 

(2020. gada decembris) 

Biedru sarakstā 2020. 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 2020. 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 

 

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 

pārstrā de, 

kūpināšana un 

vītināšana 

Zivsaimniecības 

sabiedriskās 

aktivitātes 

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 

 

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   

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 -

1” 

I, P  Zivsaimniecības 

politikas 

veidošana 

26. ZKS 

„Vecdaugava

” 

P, I   



 
27. SIA „Leste” P, I  Zivju resursu 

vairošana 

28. SIA „Baņķis” P, A, Z   

29. Zv/s „Meldri 

A. V.” 

I   

 

Dalība Zemkopības ministrijas ZKP sēdēs, komisijās, darba grupās, 

semināros un konferencēs 2020. gadā 

Biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” valdes locekļi un aktīvākie 

biedri 2020. 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 2020. gada marta Covid-19 ietekmē. 

 

Zivsaimniecības konsultatīvā padome 
2020. gadā notikušas Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes – 19. 

februārī, 17. martā un 30. septembrī, kā arī bijušas elektroniskās 

saskaņojuma procedūras. Visās ZKP sēdēs piedalījās Latvijas Zvejnieku 

federācijas pārstāvji un/vai arī pilnvarotie pārstāvji. 

Biedrība “’Latvijas Zvejnieku federācija” 2020. gada 18. februārī savā 

vēstulē Zivsaimniecības konsultatīvajai padomei aicināja rast risinājumus 

piekrastes zvejai Baltijas jūrā sakarā ar to, ka mencu zvejas liegums uz 

daudziem gadiem novedīs pie komerciālās zvejas izzušanas. 10 t mencu 

un vairāk neatrisinās neko. Mūsu diemžēl skarbie priekšlikumi ar 

pamatojumiem par piekrastes zvejas kuģu skaita samazināšanu 2020. 

gadā, kas apkopoti vēstulēs, tika visādi atspēkoti, balstoties uz to, ka 

zveja ir jaukta tipa, citi zivju resursi ārpus mencas ir pieejami. Kā pirms 

20 gadiem, zvejot vairāk vajag reņģes, jūrasgrunduļus, plaužus, raudas, 

asarus, vimbas un citas saldūdens zivju sugas, tad nebūs jautājumu. 

Lai arī tika piešķirts mencu kvotas papildinājums piekrastei – 17 tonnas, 

taču 2020. gada 24. novembrī tika aizliegta zivju tīklu zveja no Nidas līdz 

Pāvilostai, jo pēc zvejas žurnālu datiem tika pierādīta mencu specializētā 

zveja ar tīkliem. Arī mūsu centieni aizsargāt piekrastes zvejnieku nākotni 

tika juridiski noraidīti.  

 

Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam 

Uzraudzības komiteja 

2020. gada 24. aprīlī notika EJZF Uzraudzības komitejas sanāksme Rīgā, 

kur piedalījāmies. Tika sniegts ziņojums par perioda iepriekšējo laika 

posma un plānotajām izmaiņām, kā 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). 

 

Zivju fonds 

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

gada pārstāv Ē. Urtāns. 2020. gadā notikusi viena Zivju fonda sēde 

klātienē –19.01.2020., bet 14 sēdes dažādos veidos attālināti.  Izbraukuma 

sēde pie Usmas ezera Covid-19 draudu dēļ nenotika. 

Zivju fondā ik gadu tiek izskatīti vairāki simti projektu atbilstoši MK 

noteikumiem par Zivju fondu un tā nolikumu. Padomes locekļi klātienē 

un vai attālināti veic atbildīgu projektu vērtēšanu, ņemot vērā arī vērtētāju 

pārstāvju sagatavotos atzinumus. Tālāko apstiprināto projektu uzraudzību 

veic LAD. 

2020. gadā LZF ir veicinājusi projektu – grāmatas ““No Rucavas līdz 

Ainažiem” izdošana” – par Latvijas piekrastes zvejniekiem mūsdienās. 

 

Zvejniecības komercdarbības licencēšanas komisija 

Šajā komisijā 2020. gadā LZF pārstāvēja tās biedrs Ē. Urtāns atbilstoši 

LZF pilnvarojumam. Pēc komisijas sēžu protokoliem (nav pieejami 

publiskā apritē) un informācijas no ZM Zivsaimniecības departmenta, 

mūsu organizācijas pārstāvis ir piedalījies 2020. gadā notikušas 

elektroniskās saskaņošanas procedūrās. 

Komisijas darbs ir ļoti atbildīgs, jo tiek licencēti atklātās jūras un 

piekrastes ūdeņu komerczvejas uzņēmumi, 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. 2020. gadā notikušas divas 

konsultatīvās padomes sēdes – 11.02. un 28.10., kurās mūsu pārstāvji arī 

piedalījās. Februāra sanāksmē notika diskusijas par licencēto 

makšķerēšanu Gaujā un Salacā, kā arī LLKC aktivitāšu apspriešana. 

Asākās diskusijas bija oktobra sanāksmē, kur 90% no laika tika veltīta 

problēmām Salacas licencētajā makšķerēšanā, kā arī Latvijas vides 

aizsardzības fonda projektu par Latvijas upju izpēti un nozīmīgumu 

ihtiofaunas saturu. Latvijas Zvejnieku federācijas valdes locekļi J. 

Dančauskis un J. Pētermanis zinoši pārstāvēja piekrastes un iekšējo ūdeņu 

zvejnieku intereses. 

 



 
Stratēģiju atlases komiteja (SVVA) 

Šajā komitejā Latvijas Zvejnieku federāciju pēc ZM Zivsaimniecības 

departamenta uzaicinājuma pārstāv Ē. Urtāns. 2020. gadā notika 

piekrastes zivsaimniecības reģionu (ZVRG) stratēģiju grozījumu 10 

elektroniskas izvērtēšanas – saskaņošana.  

 

Latvijas Zvejnieku federācijas dalība citos pasākumos un projektos 

Latvijā 

2020. gada 30. novembrī LZF biedri piedalījās LLKC organizētā ikgadējā 

Zivsaimniecības konferencē attālināti LLKC mājaslapas tiešsaistē, kur 

galvenās tēmas bija situācija nozarē, perspektīvas un EJZF izmantošana 

šobrīd un nākošajā plānošanas periodā, Covid-19 ietekme, kā arī roņu 

aizsardzības plāna rezultāta prezentācija. Otrā konferences daļa bija 

veltīta aktivitātēm, ko veica LLKC, kā arī vietējo zivju produktu 

popularizēšanai, interneta tirdzniecībai, tiešajai tirdzniecībai un 

mārketingā, kā arī mūsdienu tehnoloģiju ieviešana augstākas pievienotās 

vērtības radīšanai zivīm un to produktiem. 

2020. gadā LZF kā partneris līgumos par sadarbību ar Rīgas Tehnisko 

universitāti uzsāka  projektā: “Jaunās paaudzes roņu atbaidīšanas ierīču 

izstrāde un testēšana”. Pirmie izmēģinājuma darbi Buļļupē jau notikuši 

2020. gada novembrī, par rezultātiem vēl pāragri spriest.  

2020. gadā sākas 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). 

 

Biedrības “Latvijas Zvejnieku federācija” iniciatīvas 2020. gadā. 

Apkopojam mūsu darbības un rezultātus: 

1. Pēc ilgstoša diskusiju perioda piekrastes zvejas uzņēmumiem 2020. 

gadā tiek maksātas kompensācijas par roņu nodarītajiem 

zaudējumiem zivju lomiem;  

2. Beidzot ir pabeigts DAP projekts “Roņu aizsardzības plāns”,  ja 

nebūtu Latvijas Zvejnieku federācijas biedru aktīvās rīcības visos 

līmeņos, tad arī tā nebūtu. Laiks rādīs, kā izpētes rezultāti tiks 

ieviesti dzīvē; 

3. 2020. gadā piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejnieku 

komercsabiedrībām ir iespēja iegādāties bezakcīzes dīzeļdegvielu 

DUS lauku apvidos, kur nav ostu, kas sākotnēji bija pilnīgi 

bezcerīgs pasākums sakarā ar 20 gadu periodu bez tās un laika 

gaitā apjomu samazināšanos no 200 līdz apmēram 20 tonnām; 



 
4. Uzsākām “ilgo ceļu kāpās” – gados jaunu zvejnieku piesaisti 

komercdarbībā, rosinot nomainīt vecās zvejas laivas pret jaunām, 

uzsākt kooperāciju, tiešo tirdzniecību un citu mūsdienu tehnoloģiju 

ieviešanu šajā ne sevišķi cienītajā nozarē. Arī zvejnieku 

arodizglītība kā Somijā vai pat formālā sertifikācija kā Igaunijā ir 

pamats ilgtspējībai zvejā, zivju resursu pārvaldībā un pārzināšanā 

pašvaldību līmenī. 

 

Latvijas Zvejnieku federācijas ieguldījums skolas vecuma jauniešu 

izglītošanā zivsaimniecībā 

2020. gadā biedrība “Latvijas Zvejnieku federācija” ar tās biedru iesaisti 

reģionos plānoja ar zivsaimniecību saistītu nometņu – nodarbību ciklus 

vidusskolas un studentu vecuma dalībniekiem, arī no citām valstīm. 

Mūsu plānā bija piesaistīt finansējumu izglītojošām aktivitātēm: 

1) partnerības “Ziemeļkurzemes Biznesa asociācija” teritorijā – 

par jūras piekrastes zvejniecību, nozares ilgtspējību, praktiskām 

nodarbībām; 

2) vasaras nometne pie Usmas ezera par iekšējo ūdeņu 

zvejniecības un makšķerēšanas situācijas jautājumiem, kuru 

skaidrojumos Latvijā joprojām valda polāru viedokļu diskusijas. 

 

Diemžēl praktiskās nometnes – nodarbības, izglītojošie pasākumi netika 

realizēti sakarā ar Covid-19 pandēmijas izplatīšanos Eiropā un citur. Jau 

2020. gada sākumā bija radušies augsta līmeņa riski – rakstīt projektus, 

rast finansējumu un iegūt iespējamo atbalstu un nerealizēt tos. Situācija 

arī rudens pusē arvien pasliktinājās un pasliktinās šobrīd, radot neziņu un 

bažas par situāciju 2021. gadā. Uzskatām, ka attālinātas nodarbības varētu 

nesniegt līdzvērtīgus rezultātus nodarbību mērķu sasniegšanai, kā tas 

notiktu dalībnieku un pasniedzēju klātbūtnē. 

 

Biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” paplašinātā valdes sēde 

Latvijas Zvejnieku federācija 2020. gada 14. augustā sasauca biedru 

kopsapulci – sanāksmi  Liepājā, lai izrunātu publiskā vidē mūsu biedrības 

aktuālās lietas. 

Jāatzīmē, ka šī sanāksme bija īpaša ar to, ka piedalījās arī zivsaimniecības 

uzņēmēji no atklātās jūras zvejas aiz 20 m – no SIA “Hanters”, SIA 

“Balticfish”, SIA “Ervils”, kā arī SIA “Baņķis”. Šis gadījums būtu 

jāiezīmē – kā pirmais notikums, kad kopā satiekas atklātās jūras un 

piekrastes zivju resursu izmantotāji. Zivsaimniecības departamentam tas 

būtu nopietns signāls par to, ka piekraste un jūras zveja vairs nav 

naidnieki, vismaz Liepājas reģiona jūras  ūdeņos. 



 
Latvijas Zvejnieku federācijas valdes priekšsēdētājs Ēvalds Urtāns savā 

uzrunā atzina LZF biedru nopelnus, lai sasniegtu piekrastes zvejnieku 

cieņu un goda lietas nākotnē. Un negaidīti, iespējams, daudziem aicināja 

Jāni Pētermani no Pāvilostas, LZF biedru, zvejnieku saimniecības “Kaija” 

īpašnieku, saņemt LZF trešo apbalvojumu kopš 2002. gada, īpašo 

“Sudraba zvīņas ordeni”.  Nesavtīgā darba ieguldījums laikā un naudā 

nav novērtējams. 

Tālākajā sanākšanas dienas kārtībā bija paredzēta LAD prezentācija par 

atbalsta pasākumu ieviešanu 2020. gada maijā – par roņu zaudējumu 

kompensācijām piekrastes zvejā, kā arī bezakcīzes degvielas pielietojuma 

mehānismu ārpus ostām piekrastē un lauku teritorijās. LAD pārstāvja 

nebija, un arī skaidrojumi izpalika uz ZM Zivsaimniecības departamenta 

atbildību. 

Mencu zveja nākotnē, kā arī piekrastes zvejas kuģu – laivu skaita 

samazināšana Latvijas jūras piekrastes ūdeņos arī roņu nodarītajiem 

zaudējumiem tika skaidrota, ka tas nenotiks tuvākajā laikā – ZM un 

BIOR viedoklis. Balstoties uz to, ka piekrastē ir jaukta tipa zveja, zvejas 

žurnālos nav uzrādīta patiesā mencu nozveja zivju tīklos rudenī. Arī 

Covid-19 atbalsta pasākumi piekrastes zvejniekiem, it īpaši ārkārtas 

situācijās 2020.g. pavasarī un rudenī tika atrunāti tā, ka jāgriežas pēc 

pabalsta citās valsts atbildīgajās institūcijās. 

Šajā sanākšanā vienīgais, ko panācām, ir N. Riekstiņa solījums  par jauno 

zvejnieku (uzņēmēju) iesaistes darbības principiem piekrastes 

zvejniecībā. Paies vēl 2-3 gadi, kamēr tas tiks ieviests. Taču tomēr LZF 

iekustināja arī šo Zivsaimniecības departamenta atbildīgo rīcību – nebūs 

jaunu zvejnieku (uzņēmēji) jūrā, – iekšējos ūdeņos arī. Zivsaimniecības 

departamentam būs jāveic reorganizācija – darba vietu samazināšana, jo 

pēc Zivsaimniecības departamenta mērķiem un uzdevumiem visas pūles 

ir galvenokārt jānovirza Latvijas zivsaimniecības uzņēmējiem visos 

sektoros, lai notiktu attīstība, nevis regress, ne tikai par labu galvenajiem 

lielražotājiem zvejniecībā un pārstrādē. Akvakultūrā ieguldītie ES naudas 

līdzekļi kopš 2004. gada ir joprojām rūpīgi jāizvērtē un jāpanāk izaudzēto 

zivju būtisku pieaugumu. Jautājums: cik EZF un EJZF  eiro eguldīts uz 1 

kg izaudzēto zivju nonākšanai legālā tirgū pēdējos 15 gados? 

Bija paredzēta plaša darba tikšanās šī gada 18. martā Liepājā, Jūrnieku 

centrā, par mencu zvejas jautājumiem Baltijas jūras piekrastē. Diemžēl 

ārkārtas stāvokļa noteikšana visu atcēla. Sakarā ar mencu zveju piekrastē 

2020. gadā un gaidāmajām negatīvajām sekām Baltijas jūras piekrastes 

zvejā mūsu biedrība pēc tam ilgstoši diskutēja par risinājumiem un 

nezvejošanas kompensāciju mehānismiem. Taču no Zivsaimniecības 

departamenta piedāvātie priekšlikumi 2020. gada rudenī nebija sevišķi 



 
pretīmnākoši, kā rezultātā pāris piekrastes zvejas uzņēmumu sakarā ar 

vēsturiski maziem mencu zvejas limitiem saņemtu ap 200-300 eiro 

mēnesī par dīkstāvi, bet pārējiem būtu vispār jāpārtrauc tradicionālā tīklu 

zveja Baltijas jūras piekrastē. LZF rakstiski atteicās no šī piedāvājuma. 

Vēstures gaita bija tāda, ka, neskatoties uz mencas nozvejas 

papildlimitiem Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, tā tika aizliegta 2020. 

gada 24. novembrī. Tādēļ nenotika konfrontācija starp piekrastes 

zvejniekiem, kas liecina par spēju nekrist formālos kārdinājumos un 

domāt par izdzīvošanu bez atbalsta mehānismiem, kā tas ir lielajiem 

uzņēmējiem, tādējādi, rodot citus risinājumus spītīgai izdzīvošanai. 

 

Dalība starptautiskajās aktivitātēs 

 

Latvijas Zvejnieku federācija 2020. gadā trīs reizes piedalījās 

starptautisko projektu darba grupu sanāksmēs gan klātienē, gan  attālināti. 

Swedish Institute  projekts  “Investigating potential of commercial fishing 

of Round Goby from the Baltic Sea”. 2020. gada 11.-12. martā  Gdaņskā 

(Polijā) “Wolne Miasto” konferenču telpā  notika otrā tikšanās projekta 

dalībvalstīm – Zviedrijai, Latvijai, Polijai, Lietuvai, Dānijai un Igaunijai. 

No Latvijas piedalījās Latvijas Zvejnieku federācija – Ēvalds Urtāns, 

Lauksaimniecības Universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte – dekāns 

Mārtiņš Šabovics.  

Latvijas puses pārstāvji piedalījās klātienē un veiksmīgi 13. martā 

atgriezās Latvijā. Puse dalībnieku piedalījās attālināti. Projekta sanāksmē 

piedalījās arī Bulgārijas pārstāvji no Zivju resursu pētniecības institūta un 

ZVRG no piekrastes reģiona Šavla-Kavarna-Balčika ar labu prezentāciju, 

pēc mūsu izvērtējuma. 

Projekta grupas darba plānā galvenokārt esošā pieredze par apaļā 

jūrasgrunduļa lietojumu – pārtikā un citur, pārstrādes tehnoloģijas 

patlaban Baltijā, mārketinga jautājumi, kā arī vēsturiskā un mūsdienu 

izpēte un zvejas izpēte Melnajā jūrā, kuras prezentācija bija paraugs 

projektam. 

Darba grupas biedri apmainījās ar informāciju, kā arī aktīvi izvirzīja 

uzdevumus un deva jaunas idejas nākamajam lielākajam projektam par 

apaļajiem jūrasgrunduļiem, sākot no 2021.-2022. gada. 2020. gadā tika 

paredzēta vēl viena  viena  sanāksme – Dānijā, kura klātienē diemžēl 

nenotika Covid-19 pandēmijas ietekmē. 

2020. gada 09. septembrī notika attālināta darba grupa (“Teams” 

platformā) visas dienas garumā. Piedalījās visi projekta dalībnieki, arī 

Latvijas Zvejnieku federācija. Šajā aktivitātē tika prezentēti pirmie 

projekta rezultāti, izmantojot pieejamo informāciju, kā arī veikta analīze, 



 
ar faktiem un SVID izvērtējumiem. Lielu daļu no sanāksmes aizņēma 

nākamā projekta partneru izvēle, darba uzdevumu atbildības un 

finansējuma priekšlikumi. 

Latvijas Zvejnieku federācija gadījumā, ja projekts tiks apstiprināts, 

gatavojas piedalīties aktivitātēs, kuras saistītas ar zveju, izpētes un 

materiālu nodrošinājumu, kā arī apaļā jūrasgrunduļa pievienotās vērtības 

palielināšanu, pieredzes nodošanu, kā arī zivju produktu popularizēšanu. 

2020. gada 26. novembrī notika arī Latvijas, Zviedrijas un Dānijas 

pārstāvju attālināta atsevišķa diskusija Zoom platformā  par plānotajiem 

darba uzdevumiem sadaļā “Zveja un pētniecība”, kurā piedalījāmies kā 

asociēti partneri, plānojot aktivitātes par zvejas metožu un rīku pārnesi 

citiem Baltijas un, iespējams, Bulgārijas partneriem, materiāla sagādi 

iezīmēšanai un citām darbībām. 

Jāatzīmē, ka 2020. gada oktobra “EUROFISH magazine” periodiskajā 

izdevumā (Dānija) ir publikācija (autors Tomass Bēnans) par 

zivsaimniecību Latvijā, tajā skaitā par piekrasti un iekšējiem ūdeņiem.  

Mūsu biedrība tika detalizēti intervēta, gatavojām materiālu tekstā un 

fotoattēlus. 2020. gadā esam pirmo reizi nokļuvuši šī Eiropas Savienības 

zivsaimniecības vadošā izdevuma slejās. 

 

Kopsavilkums 2020 

 

1. Vislielākais pārbaudījums bija ZM Zivsaimniecības departamentam 

2020. gadā sakarā ar ļoti kardinālajiem mencas zvejas 

ierobežojumiem un vēl sliktāku situāciju 2021. gadā. Piekrastes 

zvejas uzņēmumi Baltijas jūrā un citur piekrastē šogad nesaņēma 

nekādu atbalstu, ne Covid-19 sakarā, ne arī mencu krājumu izsīkšanā, 

kur piekrastes zveja Latvijā nekādā gadījumā nevarēja ietekmēt šo 

notikumu virzību. 

2. Atklātās jūras zvejā tiks izņemti 12 zvejas kuģi (garumā virs 24 m, 

izņemot kuģi “Menca” – MSTB tipa), kuriem mencu zveja bija gana 

labs atbalsts esošajai reņģu un brētliņu zvejai. Piekrastes zvejas kuģu 

skaita samazināšana gada laikā tika 5 reizes noliegta, pamatojot, ka 

mencu zveja nav tik būtiska, ka roņu nodarītie zaudējumi tiek 

kompensēti un ka piekrastes zvejas flotes samazināšana nav 

sabalansējama ar pieejamiem zivju resursiem – jūrasgrunduļiem, 

reņģēm un vēl 14 zivju sugām. 

3. Bezakcīzes degvielas pieejamība piekrastes un iekšējo ūdeņu 

zvejniekiem, roņu zaudējumu kompensēšana nozvejotajām zivīm pēc 

pavadzīmju informācijas – ir mūsu organizācijas biedru kopīgais 

panākums nevis atbalsts Covid-19 pandēmijas sakarā. Roņu skaits 



 
palielināsies, arī mencu un lašu lomi samazināsies nākošgad un 

turpmāk. Arī šo kompensāciju apjomiem un dīzeļdegvielas 

pieprasījumam šajā situācijā būs izteikta tendence samazināties. 

4. Jaunu profesionālu zvejnieku ienākšana (nevis “shēmotāju”) šajā 

nozarē uz vērtīgo zivju resursu samazināšanās viļņa jūras ūdeņos būs 

ierobežota. Palielināsies makšķernieku un pašpatēriņa zvejnieku 

iespējas, jo zvejniecības uzņēmumiem samazināsies ieņēmumi, 

radīsies problēmas darbinieku atalgojuma, nodokļu maksājumu 

kontekstā. Tieši no zvejas datiem balstītai ZM licencēšanai agri vai 

vēlu būs jāsamazina kritēriju griesti. 


