SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

ZIVJU LAPA
Veicina zivsaimniecības
uzņēmumu dalību
starptautiskajās izstādēs
Valdībā tika apstiprināti Zemkopības ministrijas (ZM)
izstrādātie grozījumi Ministru kabineta (MK) 2008. gada
13. oktobra noteikumos Nr. 846 „Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības
attīstībai pasākumam “Jaunu noieta tirgu sekmēšana un
reklāmas kampaņas””.
Lai nodrošinātu zivsaimniecības uzņēmumu piedalīšanos izstādēs kopstendos un veicinātu to produkcijas
noieta tirgu paplašināšanos, izmaiņas noteikumos
paredz palielināt plānošanas periodā vienam atbalsta
pretendentam pieejamo atbalsta apmēru līdz
900 000 latu līdzšinējo 400 000 latu vietā. Palielinot
attiecināmo izmaksu kopējo summu, tiek atbalstīts un
veicināts zivsaimniecības uzņēmumu produkcijas
eksports.
Tāpat izmaiņas noteikumos paredz samazināt
administratīvo slogu zivsaimniecības uzņēmumiem
(biedrībām),
nosakot,
ka
turpmāk
atbalsta
pretendentam Lauku atbalsta dienestā (LAD) nebūs jāiesniedz biedrības reģistrācijas apliecība un biedru saraksts. Informācija LAD tiks nodrošināta saskaņā ar MK
2010. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 357 „Kārtība, kādā
iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā
veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas
patiesumu” prasībām. Grozījumi stāsies spēkā pēc to
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par pasākumā "Investīcijas
akvakultūras uzņēmumos"
iesniegtajiem projektiem
23. augustā beidzās pieteikšanās pasākumam
„Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”. Pēc Lauku atbalsta dienesta sniegtās informācijas ir iesniegti
63 projekti. Jaunas kārtas pašlaik plānotas netiek, jo šim
pasākumam plānotie programmēšanas periodā pieejamie finanšu resursi jau ir rezervēti. Tabulā
apkopota operatīvā informācija par iesniegtajiem
projektiem.
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Atvieglo atbalsta saņemšanu
zivsaimniecības attīstībai
Augustā tika apstiprināti un ir stājušies spēkā
Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātie grozījumi
Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumos
Nr. 321 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai ūdens
vides pasākumiem”.
Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, kas saistīta
arī ar patērētāju pirktspēju, pārdotās akvakultūras
apjoms valstī kopumā samazinās un samazinās arī
pārdotās produkcijas cena. Līdz ar to atbalsta
pretendentiem ir grūtības izpildīt nosacījumu par
minimālajiem ieņēmumiem no pārdotās produkcijas, kas ir 120 latu no hektāra gadā.
Izmaiņas noteikumos paredz, ka atbalsta apmērs
netiek samazināts, ja atbalsta pretendenta ieņēmumi ir ne vairāk kā par 5% mazāki. Savukārt, ja ieņēmumi ir par 5–10% mazāki par noteikumos noteikto apmēru, atbalsta apmērs tiek samazināts
par 10%.
Tāpat izmaiņas noteikumos paredz, ka atbalsta
izmaksu termiņš turpmāk būs no kārtējā gada
15. septembra līdz nākamā gada 15. aprīlim.
Sagatavots Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariātā
pēc ZM informācijas
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Operatīvā informācija par pasākumā "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos" iesniegtajiem projektiem
Reģionālā lauksaimniecības pārvalde (RLP)

Projektu skaits

Attiecināmās izmaksas

Publiskais finansējums

01 - Austrumlatgales RLP

4

402 379.47

221 113.39

02 - Dienvidkurzemes RLP

8

968 437.94

503 628.39

03 - Dienvidlatgales RLP

1

20 208.00

10 074.80

04 - Lielrīgas RLP

14

11 546 578.65

8 588 153.40

05 - Viduslatvijas RLP

3

336 450.00

186 470.00

06 - Zemgales RLP

5

2 355 581.28

1 378 445.97

07 - Ziemeļaustrumu RLP

7

3 278 560.73

1 789 830.36

08 - Ziemeļkurzemes RLP

3

278 211.74

165 089.44

09 - Ziemeļvidzemes RLP

18

1 505 301.67

712 299.47

KOPĀ

63

23 691 709.48

13 555 105.22

4.kārtā izsludinātais publiskais finansējums

4 500 000

Publiskā finansējuma iztrūkums

9 055 105.22
LAD informācija

Diskusija par Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākumiem
un finansēm
Līdzīgi kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, arī
Latvijā Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) ietvaros
tiek īstenoti dažādi pasākumi un aktivitātes, lai attīstītu zivsaimniecības nozari un padarītu to efektīvāku
un konkurētspējīgāku. EZF ietvaros ir paredzēti līdzekļi arī zivsaimniecības reģionu ilgtspējīgai attīstībai, ieviešot zivsaimniecības vietējo grupu veidotās
stratēģijas teritorijas attīstībai. Jūlijā tika pieņemts
lēmums veikt izmaiņas finansējuma pārdalē un piešķirt papildus finansējumu aktivitātēm, kas tieši saistītas ar zivsaimniecības nozari, tādējādi samazinot
pieejamo finansējumu zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstībai. Tas radīja neizpratni zivsaimniecības
vietējām grupām.
Augusta beigās Zivsaimniecības sadarbības tīkls
organizēja diskusiju un aicināja uz sarunu gan
zivsaimniecības vietējo rīcības grupu pārstāvjus, gan
nozares nevalstiskās organizācijas, lai kopīgi diskutētu par šī brīža situāciju. Uz diskusiju tika aicināti arī
pārstāvji no Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta
dienesta, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas
Lauku foruma.
Diskusijas sākumā Zemkopības ministrijas un Lauku
atbalsta dienesta pārstāvji sniedza skaidrojumu par
to, ka ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju valstī,
kā arī finanšu apguvi pa pasākumiem EZF, finanšu
pārdale ir neizbēgama, jo primāra ir nozares attīstība.
Zivsaimniecības nozares nevalstiskās organizācijas
atbalsta plānoto finanšu pārdali, argumentējot ar to,
ka zivsaimniecības vietējo rīcības grupu projekti, caur
kuriem tiek īstenotas stratēģijas, neveicina nozares
attīstību un tiem ir maza sasaiste ar zivsaimniecību.

Nozares pārstāvji kritiski izteicās arī par profesionālu
cilvēku iesaisti rīcības grupās, viņu iesaistīšanu projektu izvērtēšanā, kā arī izteica bažas par to, vai teritoriju
attīstībai paredzētie līdzekļi tiks apgūti.
Pašvaldību un zivsaimniecības vietējo rīcības grupu
pārstāvjiem ir cits viedoklis par izveidojušos situāciju.
Viņi pauda savu sašutumu par to, ka šobrīd vēl ir pāragri vērtēt viņu paveikto darbu, jo laiks finanšu apguvei un projektu ieviešanai ir bijis pārāk īss. Rīcības grupu pārstāvji ir pārliecināti par to, ka plānotie finanšu
līdzekļi tiks apgūti. No savas puses viņi liek uzsvaru uz
to, ka zivsaimniecības nozarē iesaistītajiem cilvēkiem
ir jānodrošina kvalitatīva dzīves telpa un atpūtas
iespējas, ne tikai darba vietas un to var izdarīt,
piesaistot EZF līdzekļus.
Abas no diskusijā iesaistītajām pusēm ir ieinteresētas
savstarpēji diskutēt gan par nozares, gan teritorijas
attīstību, veidojot kopīgu izpratni, nevis akcentējot
tikai atsevišķas aktivitātes.
Zivsaimniecības sadarbības tīkls turpmāk organizēs
tikšanās reģionos, kurās aicinās piedalīties rīcības grupas, nozares nevalstiskās organizācijas, pašvaldību
pārstāvjus un citus interesentus, lai kopīgi runātu par
problēmām teritorijā un nozarē.
Zivsaimniecības sadarbības tīkls

2

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālr. 63050220,
admin@llkc.lv, zivjutikls@llkc.lv

WWW.LLKC.LV
WWW.LAUKUTIKLS.LV/ZIVJUTIKLS

ZIVJU LAPA

14.09.2010 / Nr. 2

Zivju krājumi un zveja Baltijas jūrā
un Rīgas jūras līcī
Reņģei Baltijas jūrā izšķir 5 krājuma vienības. No tām
Latvijai svarīgākās ir Baltijas jūras centrālās daļas reņģe, kuras krājumi atrodas samērā sliktā stāvoklī un
2011. gadā pieļaujamā nozveja tiks samazināta, un
Rīgas jūras līča reņģe, kuras krājumi ir stabili un samērā augstā līmenī kopš 1990. gadu sākuma. Attiecīgi arī
reņģes nozvejas Rīgas jūras līcī pēdējos 20 gados ir
bijušas gandrīz divas reizes augstākas nekā pagājušā
gadsimta 70. - 80. gados. Krājumu labo stāvokli nosaka tas, ka līča reņģei labvēlīgas ir siltas ziemas, kas
pēdējos 20 gados ir bijušas pārsvarā un pēc kurām
rodas ražīgas paaudzes.
Laša krājumi Baltijas jūrā ir samērā stabili, ko nosaka
lielais katru gadu izlaisto, mākslīgi izaudzēto laša mazuļu – smoltu – daudzums, gan arī pasākumi, kas daudzās valstīs veikti, lai uzlabotu laša dabiskā nārsta
apstākļus upēs. Tomēr laša nozvejas ar katru gadu
samazinās. Kopš 2008. gada Baltijas jūrā ir aizliegta
zveja ar driftertīkliem, kas bija galvenais lašu zvejas
rīks atklātajā jūrā. Latvijā ir saglabājusies tikai
piekrastes zveja, kad zvejo uz nārstu upēs ejošos lašus. Taču arī šī zveja ir samazinājusies, jo pelēkie roņi
apēd vai sabojā zvejas rīkos nokļuvušos lašus. Arī lašu
tirdzniecības ierobežojumi paaugstinātā dioksīnu
satura dēļ tajos samazina zvejnieku interesi par lašu
zveju. Tā kā laša pieļaujamās nozvejas kvotas tiek nepilnīgi izmantotas, EK iepriekšējos gados samazināja
pieļaujamo nozveju, kas var notikt arī 2011. gadā.
Pārējām zivju sugām Baltijas jūrā pieļaujamās nozvejas apjomus nenosaka, jo tās pamatā tiek zvejotas
piekrastē, kuras apsaimniekošanu katra dalībvalsts
veic patstāvīgi. Tā kā piekrastē ir raksturīga jaukta tipa
zveja, kas nozīmē, ka nozvejās parasti ir dažādu zivju
sugas, zveju regulē, limitējot dažādu zvejas rīku skaitu. Pēdējos gados zvejas rīku limitos būtiskas izmaiņas nav notikušas, jo zvejas intensitātei piekrastē ir
tendence samazināties. Viens no iemesliem ir būtiska
pelēko roņu skaita palielināšanās, sevišķi Rīgas jūras
līcī. Svarīgākās zivju sugas piekrastes zvejā Baltijas
jūrā ir menca, plekste un reņģe, bet Rīgas jūras līcī –
reņģe, lasis, asaris, zandarts, plaudis u.c.

Baltijas jūrā svarīgāko zivju sugu krājumu
novērtējumus un pieļaujamās nozvejas rekomendācijas izstrādā Starptautiskā Jūras pētniecības padome
(ICES – International Council for the Exploration of
the Sea). Latvija ir šīs starptautiskās organizācijas
dalībvalsts, un tās eksperti piedalās ICES darba grupās, kur katru gadu aprīlī tiek novērtēts Baltijas jūras
mencas, brētliņas, reņģes un laša krājumu stāvoklis.
Ņemot vērā ICES zinātniskās rekomendācijas, Eiropas
Komisija (EK) sarunās ar dalībvalstīm rudenī vienojas
par kopējo pieļaujamo nozveju nākamajā gadā katrai
zivju krājuma vienībai.
Mencai ir divas krājuma vienības – rietummenca, kas
sastopama Baltijas jūrā uz rietumiem no Bornholmas
salas, un austrummenca, kas sastopama uz austrumiem no Bornholmas salas. Pēc mencas krājumu
eksplozijas pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā tās
krājumi strauji samazinājās un 20 gadus atradās
zemā līmenī, ko noteica gan nelabvēlīgie vides apstākļi (zems ūdens sāļums), gan augstais nereģistrēto
nozveju līmenis. Lai atjaunotu mencu krājumus,
pirms dažiem gadiem EK pieņēma Mencas daudzgadu pārvaldības plānu, kas paredzēja ievērojami
uzlabot un pastiprināt zvejas kontroles pasākumus
un samazināt zvejas intensitāti. EK plāns ir devis rezultātus, un pēdējos divos gados mencas krājumi ir
ievērojami palielinājušies, tāpēc pieļaujamo nozveju
2011. gadā varēs palielināt vismaz par 15%.
Brētliņai Baltijas jūrā izšķir vienu krājuma vienību,
kurai ir bijusi mencai pilnīgi pretēja krājumu
attīstības gaita. Menca būtiski ietekmē brētliņas krājumus, jo brētliņa ir mencas svarīgākais barošanās
objekts. 80. gados brētliņas krājumi bija mazi, bet
kopš 90. gadu sākuma tie strauji palielinājās. Līdz ar
krājumu palielināšanos pieauga arī brētliņas nozvejas. Tā kā mencas krājumi ir palielinājušies, pieaugusi
arī brētliņas izēšana, kas būtiski samazina brētliņas
krājumus. Lai saglabātu brētliņas atražošanās spējas,
attiecīgi ir jāsamazina brētliņas nozvejas, kas
2011. gadā varētu sasniegt vismaz 15%.

Latvijas zvejas iespējas un nozveja Baltijas jūrā (tūkst. t.)
Menca

Reņģe

Brētliņa

Lasis1

Plekste

Akmeņplekste

Kopā

2009. gads
Nozvejas kvota

4,398

22,587

55,332

0,200

-

-

82,517

Nozveja

4,611

22,366

49,550

0,009

0,519

0,001

77,826

0,194

-

-

80,872

2010.gads
Nozvejas kvota
1

5,018

23,095

52,565

Lašu kvotu iedala zivju skaita gabalos, tabulā zivju skaits pārrēķināts svarā, par vidējo vienas zivs svaru lomos pieņemot 5 kg.
Informācija sagatavota Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskajā institūtā “BIOR”
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Zivju krājumi un zveja Latvijas
iekšējos ūdeņos

Zivju resursu atražošana Latvijā

Zveja Latvijas iekšējos ūdeņos mūsdienu izpratnē
tika atsākta 1992. gadā, līdz tam, padomju periodā, tā
bija valsts uzņēmumu un kolektīvo saimniecību pārziņā.
Pašlaik tā tiek veikta saskaņā ar Zvejniecības likumu
un virkni normatīvo aktu, kas nosaka tās regulēšanas
administratīvos un tehnisko aspektus.
Nozvejas apjoms Latvijas iekšējos ūdeņos, salīdzinot
ar iepriekšējo periodu, ir vairākkārtīgi samazinājies.
To nosaka nevis resursu stāvoklis, bet virkne ierobežojumu, kas tika veikti, lai zivju resursus pārdalītu par
labu makšķerniekiem. Kā galvenie jāmin aizliegums
zvejot ar velkamo vadu, aizliegums zvejot ar tīkliem
upēs un ūdenskrātuvēs, aizliegums zvejot ar tīkliem
vairāk nekā 20 lielos ezeros.
Zveja ar rūpnieciskiem rīkiem Latvijas iekšējos ūdeņos tiek veikta komercnolūkos (zvejnieki - juridiskas
personas ar tiesībām pārdot zivis) un pašpatēriņam
(bez tiesībām pārdot zivis). Pavisam kopā zvejai ar
rūpnieciskiem rīkiem gadā tiek izsniegtas 1200 –
1300 licences, no tām absolūti lielāko daļu veido licences pašpatēriņa zvejai, to īpatsvars ir 80%.
Latvijas iekšējos ūdeņos pašlaik gadā vidēji nozvejo
300–400 t zivju un nēģu. Ekonomiski nozīmīgākā ir
upes nēģa zveja, kas pēc īpatsvara veido 30–40% no
kopējās nozvejas. Citi nozīmīgākie zvejas objekti ir
plaudis, līdaka, zandarts un līnis.

Dabisko ūdeņu ekosistēmās antropogēnu faktoru
pakāpeniskas vai pēkšņas iedarbības dēļ notiek zivju
resursiem nelabvēlīgas izmaiņas, turklāt zvejas un
makšķerēšanas dēļ parasti samazinās vecāko, nārstam
nobriedušo zivju skaits un samazinās populācijas dabiskās atražošanās potenciāls.
Saskaņā ar Zvejniecības likumu zivju resursus pavairo
specializētas zivaudzētavas, pamatojoties uz Ministru
kabineta apstiprinātu zivju resursu atražošanas valsts
programmu vai – ja zivju resursu pavairošanu nodrošina ūdenstilpju un zvejas tiesību nomnieki un privāto
ūdeņu īpašnieki – saskaņā ar ūdenstilpju zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un uz atsevišķu
līgumu pamata. Zivju resursu pavairošanu Daugavā,
tās baseina ūdenstilpēs un pēc valsts pasūtījuma arī
citos ūdeņos nodrošina zinātniskais institūts BIOR,
kuram ir piecas zivaudzētavas – Tome, Dole, Pelči,
Kārļi un Brasla.
Latvijā ir 85 PVD atzīti akvakultūras uzņēmumi, kuri ir
tiesīgi audzēt zivis resursu atražošanai.
Izpildot zivju resursu atražošanas valsts programmu,
zinātniskā institūta BIOR audzētavās tiek iegūti lašu,
taimiņu mazuļi un smolti; nēģu, līdaku kāpuri, vienvasaras plauži, vimbas, zandarti. Papildus eksperimentāli tiek audzētas un izlaistas dabiskās ūdenstilpēs vēdzeles, sami, palijas un citas zivis.

Izaudzēto un dabiskajos ūdeņos izlaisto zivju skaits
N.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valsts zivju
audzētavas

Zivju suga
Lasis
Taimiņš
Plauži
Vimba
Zandarts
Līdakas vienvasaras
Alatas
Citu sugu mazuļi
Nēģu kāpuri
Līdakas kāpuri

Privātās zivju audzētavas
Skaits, tūkst. gab
2009*
2007**
1098,1
329,8
140,8
136,9

2007*
997,6
345,9
1608,9
106,0
224,7

2008*
1294,9
195,1
1400,0
355,0
740,2

2008**
59,0

2009***
5,1
342,0

-

-

-

36,7

16,54

25,3

-

-

-

-

-

20,0

-

-

14,2

-

-

-

11860,0
1015,0

11562, 1
2034,8

7200,0
500,0

3133,5

2081,0

2237,5

* Latvijas Zivju resursu aģentūras dati.
** Aptuvenie dati, rēķināti pamatojieties uz Latvijas Zivju resursu aģentūras datiem par izlaisto zivju daudzumu Latvijas
ūdenstilpnēs.
*** Zivju fonda finansētā zivju atražošana 2009. gadā
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Plānotais zinātniskā institūta BIOR audzētavu dabiskajos ūdeņos izlaisto mazuļu skaits 2010. gadā
N.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zivju suga

Skaits, tūkst. gab.

Lasis
Taimiņš
Sīga
Vimba
Zandarts
Vēdzele
Nēģis
Līdaka

1145,0
315,5
67,0
425,0
280,0
10,0
8000,0
800,0
Saskaņā ar ūdenstilpju zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem privātajos akvakultūras uzņēmumos tiek audzēti un izlaisti Latvijas iekšējos ūdeņos
vienvasaras zandarti, ālantu mazuļi, līdaku kāpuri,
vēžu mazuļi u.c. Līdaku vienvasaras mazuļus audzē
tikai privātās zivju audzētavas.
Informācija sagatavota Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskajā institūtā “BIOR”

Kuģis „Līgo” Lielvārdē
Pirms kāda laika, iebraucot Lielvārdē no Rīgas puses,
Daugavā bija redzams iegrimis, ne īpaši pievilcīgs,
novecojis kuģis. Savukārt tagad paveras pilnīgi cita
aina - uzmanību piesaista atjaunots, modernizēts un
ekspluatēšanai gatavs kuģis „Līgo”. Daudzi šo kuģi
atceras kā labu izklaides vietu, daudzi – ar iesauku
„Titāniks”, jo divus gadus, tas bija redzams līdz pusei
iegrimis Daugavā. Lai uzzinātu kaut ko vairāk par šī
kuģa vēsturi un nākotnes plāniem, devāmies uz Lielvārdi.
Kuģi „Līgo” 1979. gadā nopirka Ogres pakalpojumu
kombināts. Līdzīgus kuģus izmantoja pasažieru pārvadāšanai uz Zaķusalu, Rīgas Zooloģisko dārzu un
citviet. Tie varēja uzņemt līdz pat 110 pasažieriem.
Šie kuģi nebija paredzēt braukšanai jūrā. Ogres pakalpojumu kombināta 1979. gadā iegādātais kuģis uz
„Astrahaņecs” bāzes pēc Ģirta Stroda individuālā
projekta tika pārbūvēts un nodots ekspluatācijā
1981. gadā. Šī kuģa pārbūve bija nepieciešama tūrisma un atpūtas vajadzībām. Kuģis „Līgo” bija Lielvārdes kempingam neatņemama sastāvdaļa. Aktīvā tūrisma sezona gan pašam kempingam, gan arī kuģim
sākās 15. maijā un beidzās 15. septembrī. Kuģi izmantoja gan izbraukumiem pa Daugavu, gan dažādiem individuāliem pasākumiem. Tajā darbojās bārs
un pirts, bija izstrādāti kuģošanas maršruti ar dažādām pieturvietām – parkiem, muzejiem, salu. Pieprasījums izbraukumiem un individuālajiem pasākumiem bija tik liels, ka četru cilvēku ekipāžai bija grūti
tikt galā. Darbība turpinājās līdz deviņdesmito gadu
sākumam, līdz „juku laikiem”. Privatizācijas un izpārdošanas laikā kuģis nonāca Ģirta Stroda īpašumā, un

sakarā ar to, ka pēc šī pakalpojuma vairs nebija pieprasījuma, kuģis tika pārdots. Pēc pārdošanas, 1995.
gadā, tika veikts korpusa kapitālais remonts, ieguldot
lielus naudas līdzekļus, un 1996. gadā kuģis atsāka
darbību, taču nesaimnieciskas darbības dēļ ziemas
periodā, tas līdz pusei iegrima Daugavā un nostāvēja
tur divus gadus. Vietējie iedzīvotāji redzot šo skatu,
kuģim deva iesauku „Titāniks”. Vēlāk, izceļot kuģi no
Daugavas, to nodeva izsolei, uz kuru pieteicās četri
interesenti. Divi no tiem bija ieinteresēti nodot kuģi
metāllūžņos, taču, iepazīstoties ar kuģa tehniskajiem
dokumentiem, saprata, ka tas nav izdevīgi. Izsoles
rezultātā 2007. gadā kuģis atkārtoti nonāca Ģirta Stroda īpašumā.
Neapšaubāmi tika pieņemts lēmums kuģi atjaunot. Ja
tādiem pasākumiem nereti piesaista Eiropas Savienības līdzekļus, tad šoreiz tas tika darīts pašu spēkiem.
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Kuģis ir 22,4 m garš, 40 t smags, tā iegrime ir 75 cm.
Šobrīd kuģis ir gatavs izmantošanai, tajā ir uzstādītas
modernas navigācijas sistēmas, tas ir nodrošināts ar
ūdens un dūmu detektoriem, un visu pasažieru drošībai nepieciešamo aprīkojumu. Kā minēja kuģa kapteinis, tas ir pilnībā aprīkots atbilstoši prasībām, kas
izvirzītas kuģošanai starptautiskajos ūdeņos, trūkstot
tikai dažu formālu lietu. Tās līdz nākamajam gadam
tiks sakārtotas, un kuģis varēs uzsākt kuģošanu pa
Daugavu, posmā no Pļaviņu līdz Ķeguma HES, kur ir
daudz interesantu dabasskatu – Lindes parks,

Skrīveru dendroloģiskais parks, Lielvārdes pilsdrupas
un Jumpravas sala. Jācer, ka drīz kuģa „Līgo” piedāvātos pakalpojumus varēs izbaudīt katrs pats ne tikai
vizinoties pa Daugavu, bet arī organizējot pasākumus.
Uz kuģa būs ne tikai mājīgas kajītes, bet arī darbosies
sauna, duša, bārs, deju zāle, uz klāja varēs nobaudīt
kādu tasi kafijas. Atliek vien vēlēt veiksmi kuģa īpašniekam un priecāties par to, ka kustība uz ūdeņiem
atdzimst arvien vairāk.

Zivsaimniecības vietējās rīcības
grupas Eiropā

Šobrīd zivsaimniecības vietējas grupas ir izveidotas
10 valstīs un to kopskaits ir 124. Kopumā tiek plānotas
vairāk kā 200 zivsaimniecības vietējās rīcības grupas,
kas strādās uz zivsaimniecības teritoriju attīstību.
2009. gadā maija beigās Eiropas Komisijā tika izveidots Eiropas Zivsaimniecības teritoriju tīkls (European
Fisheries Areas Network) FARNET, lai palīdzētu īstenot
ES pasākumus zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgai
attīstībai un vecinātu šo teritoriju izaugsmi. FARNET ir
organizācijas, kuras mērķis ir palīdzēt visām ZVRG
attīstīt jaunus un radošus risinājums teritoriju attīstībā
izplatot labas prakses piemērus, kā arī izglītot grupu
dalībniekus, organizējot seminārus un aicinot kopā
diskutēt par problēmām un aktualitātēm Eiropas
Savienības līmenī.
Šajos semināros piedalās arī Latvijas rīcības grupu
pārstāvji. Šobrīd FARNET plānot otru semināru Nīderlandē, kurā tiks runāts par pievienotās vērtības radīšanu vietējiem zivsaimniecības produktiem.

Sagatavots Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariātā

Latvijā un arī citās valstīs Eiropā tiek īstenoti Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākumi. Viens no tiem, tiek
vērsts uz zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgu attīstību un tā ieviešanā tiek iesaistītas zivsaimniecības
vietējās rīcības grupas (ZVRG). Tās caur stratēģiju
īstenošanu realizē dažādus projektus, kas vērsti un
zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgu attīstību. Citās
Eiropas valstīs šobrīd tikai top stratēģijas un zivsaimniecības vietējās rīcības grupas savu darbību vēl nav
uzsākušas, citur, jau tiek realizēti projekti, kā, piemēram, Igaunijā vai Somijā. Arī Latvijā zivsaimniecības
vietējas grupas ir uzsākušas savu darbību. Atsaucoties uz Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju,
Latvijā, no 24 zivsaimniecības vietējām rīcības grupām, 17 ir izsludinājušas projektu konkursus un ir
iesniegti vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā 110 projekti no 11 rīcības grupām.

Izmantojot FARNET informāciju sagatavots

Zivsaimniecības vietējās rīcības grupas Eiropā
Valsts
Latvija
Vācija
Dānija
Spānija
Francija
Zviedrija
Somija
Portugāle
Igaunija
Nīderlande
Grieķija
Polija
Lielbritānija
Itālija
Rumānija
Lietuva
Īrija
Bulgārija
Belģija
Kipra
Slovākija

Plānotais ZVRG skaits
24
23
16
25
11
14
8
7
8
6
8
40-50
15
20
9
8-10
6
4
1
1
1
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Atbalstītais ZVRG skaits
24
20
16
15
11
10
7
7
8
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zvejnieku interešu pārstāvji Liepājā
Iepriekšējā Zivsaimniecības sadarbības tīkla informatīvajā izdevumā rakstījām par organizāciju, kas nodarbojas ar akvakultūru. Šoreiz pastāstīsim par Liepājas puses organizāciju, kuras mērķauditorija ir zvejnieki. Tā ir biedrība „Latvijas Zvejnieku federācija”,
kuras valdes priekšsēdētājs ir Ēvalds Urtāns.
Organizācijas pirmsākumi meklējami 1996. gadā, bet
kā patstāvīga sabiedriska organizācija tā tika noformēta 1999. gada septembrī, ar mērķi pārstāvēt visas
Latvijas piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniekus. Kā
atzīst paši organizācijas pārstāvji, viņi rīkojušies pēc
„mazā cinīša principa”, apvienojoties komandā, lai
panāktu vēlamos rezultātus vai aizstāvētu intereses
Latvijā un arī ārpus tās.
Federācijas biedri ir visas jūras piekrastes un iekšējo
ūdeņu Liepājas, Burtnieku ezera, Sakas, Užavas, Ventas, Rojas, Daugavas, Buļlupes, Gaujas un Salacas
komerciālie un arī individuālie – pašpatēriņa zvejnieki. Organizācijā ir 150 biedri, tās darbību nodrošina
11 valdes locekļi.
Organizācija aktīvi piedalās dažādās aktivitātēs, pēdējā gada laikā tā līdzdarbojas Zemkopības ministrijas Zvejniecības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijās, Zivju Fondā, kā arī Starpinstitūciju Zivsaimniecības darba grupā, Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē, kā arī citās aktivitātēs. Biedrība ir piedalījusies
arī dažādu MK noteikumu izstrādē un citu ar likumdošanu saistīti jautāju risināšanā, kā arī sniegusi padomus Eiropas Zivsaimniecības fonda apguvē daudziem piekrastes zvejniekiem. Federācijai ir cieša
sadarbības arī ar piekrastes pašvaldībām un Latvijas

Pašvaldību savienību. 2009. gada pavasarī tās pārstāvji tikās un pārsprieda zvejniecības jautājumus arī
ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu.
Ar biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” gādību ir
iznākusi Zivju Fonda grāmata „Jūras zemē Latvijā”,
tapis raidījums LTV-1 „Latvji, brauciet jūriņā!” un uzņemta filma „Latvijas nēģi”.
Organizācijas biedri ir aktīvi ne tikai pasākumos, kas
notiek Latvijā, bet piedalās arī starptautiskās aktivitātēs – līdzdarbojas ES Sociālā fonda finansētā Spānijas,
Francijas un Itālijas projektā SEREA (Seaside Reorientation Activities – Jūras piekrastes zvejniecības dažādošana), viņiem ir izveidojusies sadarbība arī ar Zviedrijas,
Spānijas, Itālijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas piekrastes zvejnieku organizācijām.
Par tradīciju biedrībā kļuvušas tikšanās ar dažādu Latvijas pašvaldību pārstāvjiem, vasaras divu dienu
semināri/sanāksmes un sabiedriskais darbs. Pēc biedru ierosinājuma par nozīmīgu ieguldījumu piekrastes
zvejniecības interešu aizstāvībā un aroda goda veicināšanu divas reizes (2005. un 2009. gadā) Latvijas
Zvejnieku federācija ir piešķīrusi SUDRABA ZVĪŅAS
ORDENI saviem biedriem Jurim Dančauskim un Miķelim Pessem.
Organizācijā valda draudzīga atmosfēra, izpalīdzība
un cieņa vienam pret otru, kā jau īstiem zvejniekiem
pienākas.
Sagatavots Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariātā
sadarbībā ar biedrību „Latvijas Zvejnieku federācija”.

SVARĪGĀKIE DATUMI, PIESAKOTIES EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA PASĀKUMIEM
Septembris

Oktobris

Novembris

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
Kompensācijas zvejas kuģu apkalpes
locekļiem (zvejniekiem) pēc pilnīgas zvejas
darbību pārtraukšanas
Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas
kampaņas
Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku
selektivitāte
Termiņš, kura laikā var iesniegt pieteikumu, iesniegumu vai
atskaiti.

ZIVJU LAPA TAVĀ E-PASTĀ
Piedāvājam iespēju saņemt informatīvo izdevumus “Lauku
Lapa” un “Zivju Lapa” Jūsu e-pasta kastītē!
Lai pieteiktos izdevuma elektroniskai saņemšanai, sūtiet
pieteikumu uz e-pastu: Natalija.Iljina@llkc.lv.
Pieteikumā jānorāda:
Vārds, Uzvārds; Iestādes nosaukums, kuru pārstāvat; E-pasta
adresi, uz kuru vēlaties saņemt izdevumu.

SAGATAVOTS
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag.,
Ozolnieku nov., LV-3018
tālr.: 63050220
Izdevumā:
I. Vorobjovas zīmējumi

