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VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS SADARBĪBAS TĪKLA
AKTIVITĀTES 2016. GADĀ

V

alsts Zivsaimniecības sadarbības
tīkls (ZST) izstrādājis darbības
plānu 2016. gada aktivitātēm,
balstoties uz nozares pārstāvju un pasākumu dalībnieku vēlmēm, idejām un
ieteikumiem.
Šogad tiks organizēti vairāki semināri. ZST plāno sarīkot deviņus informatīvus
seminārus, lai informētu sabiedrību par LEADER un EJZF atbalsta iespējām attiecīgajā teritorijā un aktualitātēm zivsaimniecības

nozarē. Semināri notiks LLKC reģionālo
nodaļu teritorijās: Cēsīs, Kuldīgā, Liepājā,
Limbažos, Pierīgā, Talsos, Tukumā, Valmierā un Ventspilī. Katrā teritorijā 2016. gada
laikā plānots viens seminārs. Interesenti par
informatīvo semināru norises vietu un laiku
var interesēties attiecīgajā LLKC reģionālajā nodaļā vai sekot informācijai notikumu
kalendārā www.zivjutikls.lv.

Izglītojošie semināri

ZST šogad iecerējis arī deviņus izglī-
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tojošos seminārus, kurus uzticēts rīkot
LLKC reģionālajām nodaļām Alūksnē, Cēsīs, Kuldīgā, Madonā, Liepājā, Limbažos,
Pierīgā, Talsos un Tukumā par tematiem,
kas izraudzīti, apkopojot ieteikumus no
dalībniekiem, kuri piedalījušies līdzšinējos
semināros. Izglītojošie semināri aptvers šādas tēmas:
1. Zivju audzēšana (audzēšana, kopšana,
barošana, slimības, zivju sugas, to savstarpējā saderība un piemērotība).
u 2. lpp.
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2. Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana (zivju dīķu ierīkošana, jaunas akvakultūras izveidošanas iespējas, ūdenskrātuvju apsaimniekošana, stāvošu
ūdeņu eitrofikācijas problēmas, risināšanas iespējas, praktiski piemēri u. c.).
3. Iekšējā zveja un makšķerēšana
(zvejas rīki, to izmantošanas metodes,
zvejas tiesību normatīvā bāze; iespējas, tirdzniecība u. c.).
4. Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde un mārketings (finanšu resursu iespējas zivju baseinu izveidošanai
un uzglabāšanai, mārketinga prasmes,
akvakultūras produktu apstrāde, zivju
kūpinātavu ierīkošana un kūpināšanas
tehnoloģijas, mājražošana u. c.).
5. Zvejas produktu ražotāju organizāciju ražošanas un tirdzniecības plāni
(RTP izstrāde, ietvertie pasākumi un to īstenošanas kārtība, atbalsta iespējas u. c.).

Mācību un pieredzes
apmaiņas braucieni

ZST aktivitāšu ietvaros tiks organizēti trīs mācību un pieredzes apmaiņas
braucieni uz Eiropas valstīm ar mērķi
gūt citu valstu pieredzi zivsaimniecības jautājumos, veicināt viedokļu
apmaiņu, iegūt informāciju par jauniem tehnoloģiskajiem risinājumiem
un inovācijām nozarē. Šo braucienu
mērķauditorija – piekrastes un iekšējo
ūdeņu zvejnieki, ezeru apsaimniekotāji, akvakultūras pārstāvji un ZVRG.
Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad
plānoti 11 mācību un pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā zivsaimniecības
nozares pārstāvjiem, interesentiem un
ZVRG ar mērķi iepazīt nozares attīstību reģionos, veikt pieredzes apmaiņu,
dalīties tehnoloģiskajos risinājumos
zivsaimniecības attīstībā, apmeklēt
realizēto projektu vietas, gūt jaunas
idejas, lai attīstītu savu saimniecisko
darbību vai veidotu sadarbību. Tēmas, balstoties uz dalībnieku vēlmēm,
definēs ZST. Mācību un pieredzes apmaiņas braucieni ir plānoti Cēsu, Daugavpils, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu,
Madonas, Pierīgas, Talsu, Tukuma,
Valmieras nodaļu un apvienots brauciens Alūksnes un Gulbenes LLKC reģionālo nodaļu teritorijās strādājošiem
uzņēmējiem. Aktivitāte paredzēta tikai
esošajiem zivsaimniecības nozares dalībniekiem, par iespēju piedalīties interesēties attiecīgā LLKC reģionālajā
nodaļā, kurā tiks īstenota aktivitāte.

Vairāk informācijas
par pasākumu norisi var iegūt:
www.zivjutikls.lv;
Sazinoties ar Zivsaimniecības
sadarbības tīkla pārstāvjiem:
elektroniski –
kristaps.gramanis@llkc.lv un
zvanot pa tālruni +371 63050227.

Pasākumi jauniešiem

Arī šogad ZST iecerējis pasākumus, kas paredzēti skolēnu un jauniešu
mērķauditorijai. Aktivitātes „Zivsaimniecības popularizēšana skolās” ietvaros plānoti desmit izzinošie pasākumi/
braucieni Latvijas vispārizglītojošo
skolu skolēniem dažādos Latvijas novados. Pasākums tiek īstenots ar mērķi radīt interesi par zivsaimniecības
nozari un veidot skolēnu auditorijai
izpratni par nozares darbību, tās īpatnībām un tradīcijām. Pasākuma ietvaros tiks organizēta skolēnu tikšanās ar
zivsaimniecības nozares pārstāvjiem,
lai iepazīstinātu ar nozares darbību un
ar to saistīto dzīvesveidu.
Lai paplašinātu skolēnu zināšanas
par lauksaimniecību, mežsaimniecību
un zivsaimniecību, LLKC organizē
konkursu skolēniem “Šodien laukos”,
kurā aicināti iesaistīties visu Latvijas
vispārizglītojošo skolu 6. līdz 9. klašu
skolēni. Plašāka informācija par konkursu, tā norisi un noteikumiem atrodama sociālajos tīklos Facebook.com
un Draugiem.lv.
Jauniešiem no 18 līdz 30 gadiem
ZST šogad piedāvā iespēju iegūt jaunas
vai papildināt jau esošās teorētiskās un
praktiskās zināšanas par zivsaimniecību, iesaistoties aktivitātē “Atbalsts
jauniešiem akvakultūras un zvejniecības uzņēmējdarbības veicināšanai”. Šī
pasākuma ietvaros, piesaistot zivsaimniecības nozares speciālistus un profesionāļus, paredzētas teorētiskās lekcijas par dažādām ar nozares darbību
saistītām tēmām, nozares uzņēmumu
apmeklējumi, kā arī prasmju skola. Šai
aktivitātei līdz š. g. 20. martam aicināti
pieteikties jaunieši, kuri savu nākotnes
profesionālo darbību vēlas saistīt ar
zivsaimniecību, t. sk. zvejniecību, akvakultūru vai zivju pārstrādi. Pieteikumu līdzdalībai šajā pasākumā lūdzam
sūtīt uz e-pastu zivjutikls@llkc.lv, norādot vārdu, uzvārdu, vecumu un kontaktinformāciju, kā arī īsu aprakstu par
2

interesējošiem jautājumiem un tēmām,
kuras vēlētos apgūt pasākuma ietvaros.

Akvakultūras uzņēmumu
aktivizēšana

ZST pasākums „Akvakultūras un
piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma” ir
paredzēta piekrastes zvejnieku un akvakultūras uzņēmumu aktivizēšanai.
Jau no 2012. gada turpinās sadarbība
ar zvejniekiem, kuri izstrādāja biznesa
plānus saimnieciskās darbības attīstībai. Kopumā aktivitātē tiks iesaistīti
25 uzņēmumi, kam būs iespējas saņemt konsultācijas ekonomikas jautājumos, palīdzību biznesa plānu izstrādē, finansējuma piesaistē un citos
nepieciešamos jautājumos.

Informatīvie izdevumi
un citi pasākumi

Sagatavosim un izdosim „Zivsaimniecības gadagrāmatu 2016”, kā arī turpināsies informatīvā izdevuma „Zivju
Lapa” sagatavošana par aktualitātēm
zivsaimniecībā, labas prakses piemēriem un speciālistu ieteikumiem.
Atjaunosim plakātu Latvijas zivis I
un Latvijas zivis II krājumus.
Organizēsim ikgadējo zivsaimniecības nozares konferenci, kurā tiekas visas nozarē un tās attīstībā iesaistītās organizācijas (ZM, LAD, ZVRG, BIOR
un nozares nevalstiskās organizācijas).
Turpināsies aktivitāte Gada balva
zivsaimniecībā “Lielais loms”, kur
tiks godinātas labākās nozares saimniecības un uzņēmumi.
Veicināsim sadarbību ar zivsaimniecības NVO „Nozaru organizāciju
kapacitātes celšanas pasākumā”.
Piekrastes zivsaimniecības teritorijās attīstības veicināšanai darbosies
desmit piekrastes zivsaimniecības teritoriju attīstības konsultanti (Salacgrīva, Engure, Mērsrags, Roja, Dundaga, Ventspils, Pāvilosta, Nīca, Rucava,
Carnikava).
Nodarbosimies arī ar kapacitātes celšanu ZM pakļautībā esošajām iestādēm.
Arī 2016. gadā ZST darbosies akvakultūras eksperts, kurš konsultē akvakultūras jautājumos. Tiks īstenots
demonstrējums par jaunu karpu sugu
ieviešanas iespēju Latvijā ar mērķi izpētīt jaunas karpu šķirnes dzīvotspēju
Latvijas apstākļos. ZL
Kristaps Gramanis, Zivsaimniecības
sadarbības tīkla Sekretariāta projektu vadītājs
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LAD INFORMĀCIJA

IESPĒJA PIETEIKTIES ATBALSTA PASĀKUMOS

L

auku atbalsta dienests atgādina par iespējām pieteikties
atbalsta pasākumos. Projektu
iesniegumu veidlapas un metodiskie
norādījumi to aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Akvakultūra, kas nodrošina
vides pakalpojumus

Šī pasākuma mērķis ir veicināt
jaunus akvakultūras veidus, kuros ir
iekļauta vides, dabas resursu un ģenētiskās daudzveidības aizsardzība
un stiprināšana, kā arī ainavu un akvakultūras zonu tradicionālo iezīmju
apsaimniekošana.
Pasākumā atbalstu piešķir par zivju dīķu platību, ja kopējā atbalstam
pieteiktā dīķu platība nav mazāka par
trim hektāriem un katra dīķa platība
nav mazāka par 0,1 hektāru, un:
• tā ir reģistrēta nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā
kā zeme zem zivju dīķiem vai zivju
dīķi;
• atbalsta pretendents to ir reģistrējis Lauksaimniecības datu centrā kā
akvakultūras dzīvnieku novietni;
• to izmanto, lai audzētu akvakultūras dzīvnieku produkciju pārdošanai;
• katrā tajā ietvertajā dīķī var nolaist ūdeni, izmantojot ūdens līmeņa
regulēšanas un nolaišanas slūžas ar
caurteku akvakultūras dzīvnieku nozvejai (savākšanai) un gultnes apstrādes veikšanai.

Lai pieteiktos uz atbalstu, pretendenta ienākumiem no akvakultūras
produkcijas pārdošanas pēdējā noslēgtajā pārskata gadā jābūt vismaz
250 eiro no katra atbalstam pieteiktās
dīķu platības hektāra (izņemot platību,
kas norādīta kā ziemošanas dīķi).
Atbalsta apmēru par pieteikto dīķu
platību nosaka atbilstoši atbalstam
pieteikto dīķu izvietojuma kartei, kas
sagatavota MK noteikumos Nr. 692
minētajā kārtībā, un šādiem uzņēmumā iegūtiem akvakultūras produkcijas
vidējiem apjomiem (saskaņā ar nozvejas datiem) atbalstam pieteiktajos
dīķos (izņemot mazuļu audzēšanas un
ziemošanas dīķus):
• 343 eiro par hektāru, gadā iegūstot produkciju 500–600 kilogramus no
hektāra;
• 274 eiro par hektāru, gadā iegūstot produkciju 300–500 kilogramus no
hektāra;
• 206 eiro par hektāru, gadā iegūstot produkciju 200–300 kilogramus no
hektāra.
Atbalsta pretendents uzņemas noteikumos noteiktās saistības uz pieciem gadiem, sākot no 2015. gada.
Pieejamais finansējums: 3 403 682
eiro.
Kārta
atvērta:
01.04.2016.–
15.05.2016.
Atbalstāmās nozares: akvakultūra.
Atbalsta pretendenti: juridiska persona; zemnieku saimniecība.
3

Kompensācijas zvejniekiem

Apakšpasākums paredz kompensācijas izmaksu zvejas kuģu apkalpes
locekļiem (zvejniekiem) par galīgu
zvejas darbību pārtraukšanu.
Pretendents ir tīklu zvejas kuģa apkalpes loceklis (zvejnieks).
Kompensāciju var saņemt pretendents, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
• pēdējo divu gadu laikā ir strādājis
zvejniecībā;
• 12 mēnešus pēdējo divu kalendāra gadu laikā, tai skaitā vismaz
90 dienas gadā pēdējo divu kalendāra
gadu laikā pirms projekta iesnieguma
iesniegšanas dienas saskaņā ar regulas
Nr. 508/2014 34. panta 2. punkta “b”
apakšpunktu ir strādājis jūrā uz tīklu
zvejas kuģa, kas nodots sadalīšanai
(tostarp sagriešanai metāllūžņos);
• par pretendentu pēdējo divu gadu
laikā ir izdarītas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts
budžetā;
• darba samaksa zvejniecībā pēdējos divos gados veido vismaz
51 procentu no kopējiem aprēķinātajiem darba ienākumiem.
Pieejamais finansējums: 350 000
eiro.
Kārta
atvērta:
22.02.2016.–
15.12.2016.
Atbalstāmās nozares: zvejniecība.
Atbalsta pretendenti: privātpersonas. ZL
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GADA BALVA “LIELAIS LOMS – 2016”

T

urpinot pērn aizsākto tradīciju, arī šogad tiks organizēts
pasākums Gada balva zivsaimniecībā „Lielais loms – 2016”,
kas ir Zemkopības ministrijas iedibināta zivsaimniecības nozares
augstākās atzinības piešķiršana par
nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā.
Plānots, ka izvirzīt pretendentus
konkursam varēs zivsaimniecības nozares uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, kā arī pašvaldības no šī gada
1. aprīļa līdz 1. jūnijam.
Pretendenti Gada balvai „Lielais
loms – 2016” tiks vērtēti nominācijās: „Gada zvejas/akvakultūras uz-

ŪDENSTILPES

S

ņēmums”, „Gada uzņēmums zivju
apstrādē”, „Jauns un daudzsološs nozarē”, “Ieguldījums zivsaimniecības
popularizēšanā”, „Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā”.
Katrā nominācijā noteiks vienu
laureātu, kurš saņems balvu „Lielais
loms – 2016”, Zemkopības ministrijas
diplomu un naudas balvu, kā arī veicināšanas balvu saņēmējus. Plānots, ka
laureātu godināšanas pasākums notiks
2016. gada nogalē.
Plašāka informācija par gada balvu
“Lielais loms 2016” meklējama Zemkopības ministrijas mājaslapā. ZL
Agnese Neimane–Jordane, LLKC
Zivsaimniecības nodaļas projektu vadītāja

ZIVJU MĪĻOTĀJA KALENDĀRS

veiks, zivju mīļotāj, un zivju
dīķu turētāj! Sveiciens arī
tiem, kuri par zivju audzēšanu piemājas dīķītī vēl tikai sapņo!
Parunāsim par to, kas būtu darāms
zivkopim pavasara mēnešos, lai zivis dīķos justos labi un augtu.

Veicamie darbi dīķos

Domājot par šo lietu, braucu uz
Kurzemi pie pieredzējušiem zivkopjiem – Annas un Ērika Rāvām. Saimniecību gan lāga apskatīt neizdevās, jo
aizrāvāmies interesantās sarunās par
zivīm, dīķiem, dažādām likstām un
pārsteigumiem, zivis audzējot, tā, ka
gandrīz četras stundas pagāja nemanot. Šķiroties gan norunājām, ka visu
nedrīkst izrunāt vienā reizē, un patiesībā jau arī nemaz nevajag, lai būtu
iemesls atkal satikties.
Tātad, vispārīgi runājot par zivju
audzēšanu, ir divas ziņas. Viena –
laba, bet otra – interesanta:
• Labā ziņa ir tā, ka zivkopis var
veidot pie dīķa darāmo darbu sarakstu, lai laikus varētu apdarīt visus
darāmos darbus;
• Interesantā ziņa ir tā, ka katrs
dīķis atšķiras ar savu raksturu, gluži
kā cilvēki: var atrast līdzīgus, bet ne
vienādus. Pilnīgi tehniski vienādi izveidoti dīķi būs atšķirīgi kaut vai tikai
tāpēc vien, ka atradīsies ģeogrāfiski
dažādās Latvijas vietās. Atšķirsies arī
ar to, ar kādiem ūdeņiem tie barojas:

vai dīķī ietek pazemes ūdeņi, vai sniega ūdeņi, vai tā ir kāda upīte, strauts,
vai barojas no kādas blakus esošas
ūdens krātuves, purva ūdeņiem. Tāpat būs arī atšķirība, kādā gruntī tas ir
veidots: vai tā ir māls, smilts, grants,
melnzeme, kūdra, purvs, kā arī no tā,
kā dīķis ir orientēts pret debess pusēm, – vai ziemeļu pusē, kur dienvidu
saule ir noēnota, vai pret valdošiem
rietumu vējiem, vai aizvējā. Tāpat
sava nozīme ir arī meniķa veidam, tā
konstrukcijai un dīķa dziļumam. Parametru ir daudz, bet viens ir skaidrs, –
katrs dīķis ir ar savu raksturu.

Katrs dīķis
atšķiras ar savu
raksturu,
gluži kā cilvēki
Kas jāveic pavasara mēnešos

Marts ir piemērots niedru un citu
ūdenszāļu pļaušanai, ja tas vēl nav
izdarīts ziemas mēnešos. Mazākos
dīķos to var darīt ar rokas instrumentiem, bet lielākās platībās, ja ledus
kārta ir pietiekami bieza, – to var veikt
ar traktoru. Nopļautās ūdenszāles vai
nu aizvāc no dīķa, vai arī sakrauj kau4

dzēs un sadedzina, jo pelni būs labs
mēslojums dīķim.
Martā īpaši nepieciešams pievērst
uzmanību skābekļa daudzumam ūdenī un tam, vai zivis dīķos nesāk slāpt.
Lūk, daži paņēmieni, kā novērst zivju
slāpšanu:
• Ievietot gaisa aeratorus, kas uztur
dīķī neaizsalstošu āliņģi;
• Ievietot āliņģī sūkni un pārsūknēt
ūdeni uz blakus esošu āliņģi, cauruli
novietojot 0,5–1,0 m virs ūdens, ļaujot ūdenim brīvi līt, kas arī turēs āliņģi
neaizsalstošu, tādējādi ļaujot ūdenim
bagātināties ar skābekli un tai pašā
laikā dīķa ūdeni atbrīvos no gāzēm,
kas radušās, ūdens augiem sadaloties;
• No sentēvu metodēm kā interesantu paņēmienu var minēt koka statņu karkasa izveidi, – pie vertikāliem
dīķa gruntī iedzītiem stabiem horizontāli uztaisa karkasu ar aprēķinu, lai
horizontālā tā daļa iesalst ledū. Ūdens
līmenim dīķī pazeminoties, zem ledus
veidosies gaisa kabatas. Šie priekšdarbi gan būtu veicami vasarā, pirms rudens lietavām, kad dīķī ūdens līmenis
ir zemāks;
• Zāģēt āliņģus, tajos ievietot
meldrus, notīrīt ledus laukumiņus no
sniega, lai saules gaisma var apspīdēt zemūdens augus, tādējādi ražojot
skābekli, bet šie paņēmieni, manuprāt,
prasa salīdzinoši lielu darbu un, galvenais, ir maz efektīvi.
u 5. lpp.
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t 4. lpp.
Zivju slāpšanas risks vienmēr būs
lielāks seklos un zāļainos dīķos.
Martā var veikt dīķu kaļķošanu uz
ledus. Še jāņem vērā faktors, cik dīķim ir liela ūdens pieplūde pavasarī
palu laikā, jo, vairākkārt apmainoties
ūdenim, pastāv risks, ka arī kaļķis tiks
aizskalots. Kaļķošana būtu veicama
vismaz reizi četros, piecos gados.
Jāpievērš uzmanība arī dīķu meniķiem. Ja tas ir iesalis, būtu jāapskalda
ledus, lai, ūdens līmenim strauji ceļoties, tas netiek bojāts un izcilāts. Ļoti
viegli meniķi no ledus var atbrīvot ar
aeratora vai sūkņa palīdzību.
Martā, aprīlī notiek līdaku nārsts.
Zivju audzētāji nodarbojas ar vaislas
zivju slaukšanu un ikru inkubēšanu.
Ja palu ūdeņi ir noskrējuši, dīķus
var mēslot ar vismaz gadu, bet drošāk
būtu – ar pāris gadu veciem kūtsmēsliem (dīķī, tāpat kā piemājas dārzā,
svaigi kūtsmēsli nav vēlami). Nelielos
daudzumos dīķu mēslošanai ļoti labi
var izmantot liellopu vircu, kas aizstās
amonija salpetra un superfosfāta lieto-

šanu, tādējādi būtiski paaugstinot dīķa
dabisko produktivitāti. Dīķa dabiskā
produktivitāte ir zivju daudzums, ko
dīķis var izbarot bez papildu piebarošanas.
Aprīlī un maijā, kamēr ūdens ir
salīdzinoši auksts, dīķos ir īstais brīdis papildināt zivju resursus, – ielaist
dīķos zivis.
Maijā – zandartu nārsts, precīzāk,
no aprīļa vidus līdz maija beigām.
Maijā jāseko līdzi ūdens temperatūrai. Tai sasniedzot +10 °C, var sākt
barot foreles, ja tā sasniedz +15 °C,
var sākt piebarot karpas, pie +20 °C
intensīvāk sāk darboties zālēdājzivis – amūri un platpieri. Barošanu vēlams veikt agrās rīta stundās, nemainot barošanas vietu. Laiku pa laikam
ir nepieciešams pārbaudīt, vai zivīm
barība netiek dota par daudz, citiem
vārdiem sakot, – vai barība nepaliek
pāri un nesāk bojāties uz dīķa gultnes.
Intensīvai karpu audzēšanai optimālā temperatūra ir 20–25 °C, bet varavīksnes forele pie +20 °C jāpārtrauc
barot. Te gan jāmin, ka lašveidīgās un
5

karpu dzimtas zivis vienā dīķi parasti
netiek turētas.
Jūnijā, ūdenim kļūstot siltākam, zivis jāsāk barot intensīvāk, šajā mēnesī
notiek līņu un karpu nārsts. Mēneša
beigās var veikt pirmo kontrolzveju,
lai pārliecinātos par zivju pieaugumu
un fizisko stāvokli. Nosverot noķertās
zivis un izrēķinot vidējo svaru, viegli
iespējams koriģēt izbarojamās barības
daudzumu. Šāda veida kontrolzvejas
ieteicams veikt ik pēc divām līdz četrām nedēļām.
Jāskatās, vai dīķi nesāk apmeklēt
zivju ienaidnieki: zivju gārņi, ūdri,
ūdeles, jūras kraukļi, retāk – zivju
ērgļi, kas spēj optimālos apstākļos
diezgan graujoši iedarboties uz zivju
krājumiem zivju dīķī.
Mīļie draugi, ir sācies pavasaris,
un tas nozīmē tikai to, ka jāvelk lielie
zābaki un jāiet laukā pie dīķiem! Lai
jums nezūd aizrautība un darbošanās
prieks, un zivis peld ar vēderiem uz
leju! Uz tikšanos! ZL
Raivis Apsītis,
LLKC zivsaimniecības eksperts
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“ZAMELSONS” PAPLAŠINĀS
PRODUKCIJAS KLĀSTU

zņēmuma
“Zamelsons”
pamatprodukcija ir mazsālīta laša un foreļu fileja
vakuumā, kā arī mazsālīta siļķu
fileja. Šogad plānots uzsākt zivju
kulinārijas produktu ražošanu, kas
būtiski paplašinās saražotās produkcijas klāstu.
SIA
“Zamelsons”
dibināta
1997. gada 19. maijā un savu darbību
veic Smārdes pagastā, Engures novadā. Uzņēmuma īpašnieki un vadītāji ir
Jeļena un Dzintars Zariņi. Galvenais
nodarbošanās veids ir zivju produktu
ražošana un realizācija.
Uzņēmums savu darbību sāka salīdzinoši nelielās īrētās telpās, bet
2004. gadā par SAPARD līdzekļiem
tika uzbūvēta jauna ražošanas ēka. Iekārtas tika iegādātas ar Eiropas struktūrfondu līdzekļu palīdzību. Kopumā
uzņēmums ir realizējis piecus ES finansējuma piesaistes projektus, kā rezultātā ir iegādātas dažādas ražošanas
iekārtas. Ieviesta pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma HACCP.
Šobrīd uzņēmumā nodarbināti deviņi
cilvēki. Abiem uzņēmuma īpašniekiem ir augstākā un vidējā speciālā
izglītība (zivju produktu tehnologs),
kas palīdz uzņēmumam veiksmīgi izstrādāt produkcijas receptūras, un tas
nodrošina produkta izcilu kvalitāti un
nemainīgi labas garšas īpašības. Darbinieku kadru mainība ir ļoti neliela,
kas nodrošina augstu darba ražīgumu
un lojalitāti uzņēmuma darbībai.

TERITORIJU ATTĪSTĪBA

I

nformējam par iespējām, kas
pieejamas lauku un piekrastes
teritoriju esošajiem un topošajiem mazajiem uzņēmējiem un organizācijām. Vēlies uzsākt vai pilnveidot savu uzņēmējdarbību laukos
vai piekrastē? Izlasi!
Nebaidies, ja īsti neizproti terminus
vai skaidrojumus, – rakstam pievienota kontaktinformācija, lai vari sazināties ar savas teritorijas pārstāvi, kurš
saprotamā valodā izskaidros, – kas un
kādā veidā var saņemt Eiropas Savienības atbalstu savu ideju īstenošanai.

Speciālistu
zināšanas nodrošina
produkta izcilu
kvalitāti un
nemainīgi labas
garšas īpašības
Uzņēmums savu saražoto produkciju realizē tikai Latvijā, lielākajās tirdzniecības ķēdēs, t. i., “Maxima”, “Rimi”,
“Prisma”, “Mego”, “Top!” u. c.
Šobrīd uzņēmums strādā ar peļņu,

un Krievijas embargo tā darbību nav
ietekmējis. SIA “Zamelsons” īpašniekiem ir arī tālejošāki mērķi uzņēmuma
paplašināšanai. Plānots šogad uzsākt
zivju kulinārijas produktu ražošanu,
kas būtiski paplašinās saražotās produkcijas klāstu. Lai realizētu šo ieceri,
uzņēmums jau ir piesaistījis ES finansējumu ražošanas iekārtu iegādei, tāpat
būs nepieciešami arī jauni darbinieki.
Tā kā jau šobrīd tirgū piedāvātie
produkti izceļas ar ļoti labu kvalitāti
un izcilām garšas īpašībām, nav šaubu, ka arī jaunie produkcijas veidi patīkami pārsteigs pircējus. ZL
Inga Reiniņa, Engures novada zivju lauku
attīstības konsultante

IESPĒJAS PILNVEIDOT
UZŅĒMĒJDARBĪBU PIEKRASTĒ
LEADER pieejas ieviesējas Latvijā ir vietējās rīcības grupas (VRG) –
dažādu sektoru pārstāvju apvienības
(NVO, pašvaldības un uzņēmēji).
VRG ir izstrādājušas savas darbības teritorijas sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas 2015.–
2020. gadam, kuru ietvaros, sākot
no 2016. gada pavasara (provizoriski marts – jūnijs, atšķirīgi dažādās
teritorijās), ikvienai fiziskai un juridiskai personai būs iespēja pretendēt
un savu mērķu īstenošanai atbilstoši
teritorijas mērķiem saņemt finansējumu no diviem fondiem – Eiropas
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Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda (EJZF).
ELFLA finansējums ir pieejams
visā Latvijas teritorijā, izņemot
nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centrus (9+21), savukārt
EJZF finansējums ir pieejams piekrastes teritorijās – pagastos vai
novados (ja novadam nav teritoriālā iedalījuma) un pilsētās (izņemot
Rīgu), kas robežojas ar Baltijas jūru
vai Rīgas jūras līci.

u 7. lpp.
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Vietējās rīcības
grupa
Biedrība “Jūrkante”

Publisko un privāto
partnerattiecību
biedrība “Sernikon”
Biedrība “Partnerība
Laukiem un Jūrai”
Biedrība “Talsu
rajona partnerība”

Biedrība
“Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija”

Biedrība “Liepājas
rajona partnerība”

Darbības teritorija
Ainaži, Salacgrīva, Ainažu pagasts, Salacgrīvas pagasts,
Liepupes pagasts, Pāles pagasts, Skultes pagasts, Viļķenes
pagasts
Saulkrasti, Carnikavas novads, Saulkrastu pagasts
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Mājaslapas adrese
www.jurkante.lv

Dzintra Eizenberga,
Dzintra.
eizenberga@
salacgriva.lv
www.biedribasernikon.lv Zane Seržante,
zane.serzante@
carnikava.lv
www.plj.lv
Ilze Turka,
ilze.turka@plj.lv

Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Engures pagasts,
Jaunsātu pagasts, Lapmežciema pagasts, Lestenes pagasts,
Slampes pagasts, Smārdes pagasts, Tumes pagasts,
Zentenes pagasts, Jūrmala (EJZF darbības teritorijā)
www.talsupartneriba.lv
Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu
pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes
pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Sabiles pilsēta,
Stendes pilsēta, Talsu pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Vandzenes
pagasts, Virbu pagasts, Rojas pagasts, Mērsraga pagasts
www.ziemelkurzeme.lv
Piltene, Ventspils, Ances pagasts, Dundagas pagasts, Īves
pagasts, Jūrkalnes pagasts, Kolkas pagasts, Lubes pagasts,
Piltenes pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales
pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts,
Valdgales pagasts, Vārves pagasts, Ziras pagasts, Zlēku
pagasts
Aizpute, Durbe, Grobiņa, Pāvilosta, Priekule, Aizputes
www.lrpartneriba.lv
pagasts, Bārtas pagasts, Bunkas pagasts, Cīravas pagasts,
Dunalkas pagasts, Dunikas pagasts, Durbes pagasts,
Embūtes pagasts, Gaviezes pagasts, Gramzdas pagasts,
Grobiņas pagasts, Kalvenes pagasts, Kalētu pagasts,
Kazdangas pagasts, Lažas pagasts, Medzes pagasts, Nīcas
pagasts, Otaņķu pagasts, Priekules pagasts, Rucavas
pagasts, Sakas pagasts, Tadaiķu pagasts, Vaiņodes pagasts,
Vecpils pagasts, Vērgales pagasts, Virgas pagasts, Liepājas
pilsēta (EJZF darbības teritorijā)

t 6.lpp.
ELFLA pasākumu ietvaros
īstenojamie projekti

Aktivitāte “Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas”:
• jaunu produktu un pakalpojumu
radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū
un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
• lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
• tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā
produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
• darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
Aktivitāte “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”:
• vietējās teritorijas, tostarp dabas
un kultūras objektu sakārtošanai, lai
uzlabotu pakalpojumu pieejamību,
kvalitāti un sasniedzamību;
• sabiedrisko aktivitāšu (tostarp
apmācību un interešu klubu, sociālās
aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Atbalsta piešķiršanas kārtība projektiem tiek veikta saskaņā ar MK
noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””, ņemot vērā konkrētās teritorijas
stratēģijā noteiktās prioritātes.
EJZF vietējās attīstības stratēģiju ietvaros īstenojamie projekti
Atbalsta mērķis ir ekonomiskās
izaugsmes, sociālās iekļaušanās un
darba vietu radīšanas veicināšana un
atbalsta sniegšana nodarbinātībai un
darbaspēka mobilitātei piekrastes un
iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no
zvejas un akvakultūras, tostarp darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs.
Pasākumā atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām
aktivitātēm:
• pievienotās vērtības veidošana
un inovāciju veicināšana visos zvejas
un akvakultūras produktu piegādes
posmos;
• darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas
nozarēs;
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Kontaktpersona

Lolita Pļaviņa,
talsu.partneriba@
inbox.lv
Gunta Abaja,
zba@dundaga.lv

Inita Ate,
inita.a@inbox.lv

• vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu
mazināšana;
• zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana.
Atbalsta piešķiršanas kārtība projektiem tiek veikta saskaņā ar MK
noteikumiem Nr. 605 “Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda pasākumam
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana””.
Tuvākajā laikā visas vietējās rīcības grupas organizēs informatīvos
seminārus par atbalsta saņemšanas iespējām VRG stratēģiju ietvaros, kā arī
par projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšanu, nepieciešamo dokumentu
sagatavošanu un citiem interesējošiem
jautājumiem.
Aicinām ikvienu lauku entuziastu,
kuram ir idejas, vēlme, iespējas un interese iesaistīties un uzzināt par savas
vietas attīstību, sazināties ar savas teritorijas vietējo rīcības grupu (VRG)
vai LLKC konsultantiem! ZL
Zivsaimniecības sadarbības tīkls sadarbībā
ar biedrību „Latvijas Lauku Forums” un partnerību „Laukiem un jūrai”

Nr. 1 (31) 2016. g. marts

KONKURSS

L

LIELISKA IESPĒJA SKOLĒNIEM –
KONKURSS “ŠODIEN LAUKOS”

atvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs jau vairākus gadus organizē pieredzes
apmaiņas braucienus un informatīvas tikšanās skolās, lai iepazīstinātu
skolēnus ar dzīvi un darbu laukos,
piekrastē un mežos. Šogad Zivsaimniecības nodaļa kopā ar kolēģiem no
Lauku attīstības nodaļas un Meža
konsultāciju pakalpojumu centru
februārī ir uzsākusi jaunu akciju
skolēniem “Šodien laukos”.

Akcijas mērķis ir radīt izpratni par
dzīvi lauku reģionos, par tās plusiem
un mīnusiem, par procesiem dabā,
vides aizsardzību, mājdzīvniekiem,
meža zvēriem un ūdens iemītniekiem,
kā arī par dažādām aktivitātēm brīvā
dabā. Akcijas ietvaros līdz pat novembrim īpaši izveidotos sociālo tīklu
kontos tiks publicēta interesanta un
izzinoša informācija saistībā ar mēneša lielo tēmu. Ikmēneša tēma tiek
izsludināta mēneša sākumā, balstoties
pēc “dabas kalendāra” – procesi, kas
konkrētajā mēnesī ir aktuāli. Sekojot
līdzi jaunumiem, skolēni uzzinās informāciju par notikumiem lauku sētā,
zaļo dzīvesveidu, mājražošanu, tehniku un inovācijām laukos, profesijām
un daudz ko citu.
Tomēr lielākais izaicinājums akcijas ietvaros ir iespēja startēt konkursā. Tajā aicināti piedalīties skolēni vecumā no 12 līdz 16 gadiem
individuāli vai kopā ar savu klasi, vai
interešu izglītības kolektīvu. Katru
mēnesi tiks izsludināts mēneša lielais konkurss saistībā ar mēneša lielo
tēmu, ko izpildot tiks piešķirti punkti. Piedaloties konkursos regulāri,
klases un dalībnieki krās punktus,
kuri gada nogalē tiks summēti. Pieci
dalībnieki, kuri iegūs lielāko punktu
skaitu, tiks apbalvoti ar planšetdatoriem, savukārt veiksmīgākā klase vai
kolektīvs iegūs ekskursiju 1000 eiro
vērtībā.
Pirmā lielā mēneša tēma bija “Pa
pēdām”, sekojot zvēru pēdām gan
mežos, gan laukos, gan ūdeņos. Pirmo izpildīto uzdevumu varēja iesūtīt

līdz 7. martam, taču konkursā var iesaistīties arī vēlāk.
Konkursa oficiālās lapas, kurās pieejama visa nepieciešamā informācija,
ir pieejamas portālos draugiem.lv un
facebook.com, meklējot nosaukumu
“Šodien laukos”. Konkursa uzdevumi, nolikums un pieteikuma anketas
atrodami Valsts Lauku tīkla mājaslapā
www.laukutikls.lv (informatīvie materiāli->uzņēmējdarbība-skolām).
Visus jautājumus var adresēt konkursa komandai, rakstot uz e-pastu
sodienlaukos@llkc.lv, vai sazinoties
sociālajos tīklos.

Aicinām būt aktīviem, zinātkāriem
un oriģināliem!
Lai veicas, piedaloties konkursā! ZL
Informāciju sagatavoja Baiba Bērziņa, LLKC
Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja

SAGATAVOTA
Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Apgādā
Rīgas iela 34, Ozolnieki,
Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.,
LV-3018
tālr.: 63050220

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Jūrlietu
un zivsaimniecības fonds
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