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ŠAJĀ NUMURĀ:

V alsts Zivsaimniecības sadarbības 
tīkls (ZST) izstrādājis darbības 
plānu 2017. gada aktivitātēm, 
balstoties uz nozares pārstāvju 

un pasākumu dalībnieku vēlmēm, ide-
jām un ieteikumiem.

Tiks organizēti vairāki semināri 
ZST plāno 2017. gadā sarīkot trīs in-

formatīvus seminārus, lai informētu sa-
biedrību par LEADER un EJZF atbalsta 
iespējām. Interesentiem par informatīvo 

semināru norises vietu un laikiem interesē-
ties www.zivjutikls.lv. 

Tiks organizēti desmit izglītojoši semi-
nāri Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Pierīgas, 
Talsu, Tukuma un Rīgas teritorijās par te-
matiem, kas izraudzīti, apkopojot ieteiku-
mus no dalībniekiem, kuri piedalījušies 
līdzšinējos semināros. Izglītojošo semināru 
temati iespējami šādās tēmas:

Zivju audzēšana (audzēšana, kopšana, 
barošana, slimības, zivju sugas, to savstar-
pējā saderība un piemērotība).

Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana 
(zivju dīķu ierīkošana, jaunas akvakultū-
ras izveidošanas iespējas, ūdenskrātuvju 
apsaimniekošana, stāvošu ūdeņu eitrofi-
kācijas problēmas, to risināšanas iespējas, 
praktiski piemēri u. c.).

Iekšējā zveja un makšķerēšana (zvejas 
rīki, to izmantošanas metodes, zvejas tie-
sību normatīvā bāze; iespējas, tirdzniecī-
ba u. c.).

u2. lpp.

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS SADARBĪBAS TĪKLA  
AKTIVITĀTES 2017. GADĀ
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u 1. lpp.
Zvejas un akvakultūras produktu 

apstrāde un mārketings (finanšu resur-
su iespējas zivju baseinu izveidošanai 
un uzglabāšanai, mārketinga prasmes, 
akvakultūras produktu apstrāde, zivju 
kūpinātavu ierīkošana un kūpināšanas 
tehnoloģijas, mājražošana u. c.).

Zvejas produktu ražotāju organizā-
ciju Ražošanas un tirdzniecības plāni 
(RTP izstrāde, ietvertie pasākumi un 
to īstenošanas kārtība, atbalsta iespē-
jas u. c.).

Pieredzes apmaiņas 
braucieni

Paredzēts sarīkot divus mācību un 
pieredzes apmaiņas braucienus uz Ei-
ropas valstīm ar mērķi gūt citu valstu 
pieredzi zivsaimniecības jautājumos, 
veicināt viedokļu apmaiņu, iegūt in-
formāciju par jauniem tehnoloģis-
kiem risinājumiem un inovācijām 
nozarē. Mērķauditorija – piekrastes 
zvejnieki, mājražotāji, akvakultūras 
pārstāvji un ZVRG.

Notiks 10 mācību un pieredzes 
apmaiņas braucieni Latvijā zivsaim-
niecības nozares pārstāvjiem, inte-
resentiem un ZVRG ar mērķi iepazīt 
nozares attīstību reģionos, veikt piere-
dzes apmaiņu, dalīties tehnoloģiskos 
risinājumos zivsaimniecības attīstībā, 
apmeklēt īstenoto projektu vietas, gūt 
jaunas idejas, lai attīstītu savu saim-
niecisko darbību vai veidotu sadarbī-
bu. Tēmas, balstoties uz dalībnieku 
vēlmēm, definēs ZST. Aktivitāte pare-
dzēta tikai esošajiem zivsaimniecības 
nozares dalībniekiem, par iespēju pie-
dalīties interesēties reģionālajos biro-
jos un ZST. 

Jauniešu izglītošana
Turpināsies divas aktivitātes, kas 

būs veltītas jauniešu izglītošanai 
un zivsaimniecības popularizēšanai 
jauniešu vidū. Viena no tām – “Ziv-
saimniecības popularizēšana skolās” 
palīdzēs veidot izpratni par zivsaim-
niecību kā tradicionālu un perspektīvu 
nozari, popularizējot to. Aktivitāte tiks 
īstenota desmit teritoriju skolu jaunie-
šiem, un tās ietvaros notiks izbrauku-
mi un tikšanās ar nozares pārstāvjiem, 
apmeklētas saimniecības un uzņēmu-
mi. Pasākums jauniešus iedvesmo un 
palielina redzesloku, ļaujot saprast, ka 
piekrastē ir iespējams realizēt veik-
smīgu uzņēmējdarbību. 

Otrajā aktivitātē – “Atbalsts jau-
niešiem akvakultūras un zvejniecības 
uzņēmējdarbības veicināšanai”, kas 
ir ZST divu gadu aktivitāte (uzsāk-
ta 2016. gadā un turpināsies 2017. 
gadā), – paredzēta jauniešu – ziv-
saimniecības uzņēmumu “tradīciju 
pārņēmēju” apzināšanai un intereses 
radīšanai par nozari, lai veicinātu zi-
nāšanu pārnesi šajā jomā. Pasākuma 
mērķauditorija ir jaunieši vecumā 
no 18 līdz 40 gadiem. Pasākums tiek 
īstenots ar mērķi motivēt uzsākt uz-
ņēmējdarbību zivsaimniecības noza-
rē vai to attīstīt. Aktivitātes ietvaros 
notiks teorētisko zināšanu papildinā-
šana no nozares uzņēmējiem un lek-

toriem, prakse un prasmju skola no-
zares uzņēmumos, kā arī apmācības 
biznesa plāna izveidē, aprēķinos, biz-
nesa idejas formulēšanā, attīstīšanā, 
īstenošanā utt. Jauniešu aktivitātes 
tiek plānotas un īstenotas, vadoties 
no jauniešus interesējošās apakšno-
zares – zvejniecības, akvakultūras un 
zivju pārstrādes kā uzņēmējdarbības 
dažādošanas iespējas piekrastē. Ak-
tivitāte tiks vairāk koncentrēta tieši 
uz zivsaimniecības popularizēšanu  
(t. sk. akvakultūras un dīķsaimniecī-
bas) nevis visas piekrastes attīstību.  
Aktivitātē 2017. gadā tiks turpināta 
sadarbība ar jauniešiem, kuri prog-
rammā iesaistījās 2016. gadā.

Ekonomiskās aktivitātes 
veicināšana

ZST aktivitāte “Akvakultūras un 
piekrastes teritoriju ekonomiskās ak-
tivitātes veicināšanas programma” ir 
paredzēta piekrastes zvejnieku un ak-
vakultūras uzņēmumu aktivizēšanai.  
Jau no 2012. gada turpinās sadarbība 
ar zvejniekiem, kuri izstrādāja biz-
nesa plānus saimnieciskās darbības 

attīstībai. Kopumā aktivitātē tiks ie-
saistīti 23 uzņēmumi, kam būs iespē-
jas saņemt konsultācijas ekonomikas 
jautājumos, palīdzību biznesa plānu 
izstrādē, finansējuma piesaistē un 
citos nepieciešamos jautājumos. Ak-
tivitātes ietvaros tiks veidotas darba 
grupas akvakultūrā ar uzsvaru uz re-
cirkulācijas sistēmām.

Informēšana par 
zivsaimniecības nozari

Sagatavosim un izdosim “Ziv-
saimniecības gadagrāmatu 2017”, kā 
arī turpināsies informatīvā izdevuma 
„Zivju Lapa” sagatavošana par aktua-
litātēm zivsaimniecībā, labas prakses 
piemēriem un speciālistu ieteiku-
miem. Tāpat turpināsies informāci-
jas sagatavošana par zivsaimniecības 
nozari un tās publicēšana mājaslapā 
www.zivjutikls.lv.

Nodarbosimies arī ar kapacitātes 
celšanu ZM pakļautībā esošajām 
iestādēm. 

Arī 2017. gadā ZST darbosies ak-
vakultūras eksperts, kurš konsultē 
akvakultūras jautājumos. Tiks turpi-
nāts demonstrējums par jaunu karpu 
sugu ieviešanas iespēju izpēti Latvijā 
ar mērķi izpētīt jaunas karpu šķirnes 
dzīvotspēju Latvijas apstākļos.

Organizēsim ikgadējo zivsaim-
niecības nozares konferenci, kurā 
tiekas visas nozarē un tās attīstībā 
iesaistītās organizācijas (ZM, LAD, 
ZVRG, BIOR un nozares nevalstis-
kās organizācijas).

Turpināsies aktivitāte Gada balva 
zivsaimniecībā “Lielais loms”, kur 
tiks godinātas labākās nozares saim-
niecības un uzņēmumi.

Lai veicinātu piekrastes attīstību, 
iepazīstinātu ar zvejniecības tradīci-
jām un darbīgiem uzņēmējiem, trešo 
gadu pēc kārtas Tukuma piekrastē tiks 
rīkotas atvērto durvju dienas zvejnie-
ku sētās un uzņēmumos – “Ciemos 
Tukuma piekrastē”.

Vairāk informācijas par pasākumu 
norisi var iegūt: 

• www.zivjutikls.lv;
• sazinoties ar Zivsaimniecības sa-

darbības tīkla pārstāvjiem.ZL

Kristaps GRAMANIS,
Valsts Zivsaimniecības  

sadarbības tīkla Sekretariāta  
projektu vadītājs

e-pasts: kristaps.gramanis@
llkc.lv, tālr. 63050227

Jauniešu  
aktivitātes tiek  

plānotas un  
īstenotas, vadoties 

no jauniešus  
interesējošās 
apakšnozares
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P agājušā gada novembrī ir 
sācies Kohēzijas fonda pro-
jekts “Priekšnosacījumu 
izveide labākai bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanai un eko-
sistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb 
“Dabas skaitīšana”.  

Projekta trīs galvenie uzdevumi ir:
Veikt Eiropas Savienības nozīmes 

biotopu kartēšanu visā valstī, datu di-

gitalizēšanu un iegūtās informācijas 
analīzi;

Izstrādāt 20 esošām īpaši aizsargā-
jamām dabas teritorijām dabas aizsar-
dzības plānus;

Izstrādāt piecu sugu aizsardzības 
plānus.

Viens no plānotajiem pieciem 
sugu aizsardzības plāniem ir sugu 
grupai “Roņi”. 2016. gada decem-
brī tika noslēgts līgums ar Igaunijas 
bezpeļņas organizāciju “ProMare” 
par sugas aizsardzības plāna izstrā-
di Latvijas Republikas teritoriāla-
jos ūdeņos un ekonomiskās zonas 
ūdeņos sastopamajai sugu grupai 
“Roņi”. Tas būs roņu un zvejniecī-
bas ekspertu veidots stratēģisks do-
kuments, kurā tiks iekļauti risināju-
mi roņu sugu aizsardzības turpmākai 
nodrošināšanai, kā arī praktiski risi-
nājumi, kas ļaus mazināt vai novērst 
konfliktsituācijas roņu radīto zaudē-
jumu dēļ. Sugas aizsardzības plāna 
izstrāde jāpabeidz 2019. gada sep-

tembrī, plāns tiek izstrādāts 10 gadu 
laika posmam.

Saskaņā ar darbu tehnisko specifi-
kāciju plāna izstrādes gaitā veicamie 
pasākumi ietver vēsturisko un aktuālo 
datu apkopošanu par visu Latvijas pie-
krastē sastopamo roņu sugu novēroju-
miem, kā arī apkopojumu par pelēkā 
un pogainā roņa sugas stāvokli Latvijā.

Plāna izstrādes laikā jāizvērtē roņu 
un zvejniecības konfliktsituācijas, 
analizējot līdzšinējo Baltijas jūrā veik-
to pētījumu datus un veicot papildus 
pētījumus attiecībā uz roņu piezveju, 
roņu nodarītajiem zaudējumiem, roņu 
kaitējuma mazināšanas iespējamiem 
risinājumiem, kā arī roņu bioloģijas 
aspektiem; jāveic sugas izpēte (tajā 
skaitā eksperimentālu metožu, kas ie-
tver dzīvnieku atbaidīšanas vai aptu-
rēšanas metožu izmēģināšanu). Vairāk 
informācijas par projekta īstenošanu 
www.daba.gov.lv. ZL

Irisa Mukāne, Dabas aizsardzības pārvalde
e-pasts: skaitamdabu@daba.gov.lv

L auku atbalsta dienests informē 
par aktuālajām projektu kār-
tām zivsaimniecībā. 

Zvejas flotes modernizācija
Pasākuma “Zvejas flotes moder-

nizācija” ietvaros ir atbalstāmi šādi 
apakšpasākumi:

• “Veselība un drošība” – zvejnieku 
higiēnas, veselības, drošības un darba 
apstākļu uzlabošanai;

• “Zvejas ietekmes uz jūras vidi 
ierobežošana un zvejas pielāgošana 
sugu aizsardzībai” – zvejas rīku selek-
tivitātes uzlabošanai attiecībā uz zivju 
izmēru vai sugu, izmetumu izskauša-
nai vai nevēlamās nozvejas apstrādei, 
vai zvejas rīku un nozvejas pasargāša-
nai no aizsargājamiem zīdītājiem un 
putniem.

Projektu iesniegumu otrās kārtas 
kopējais pieejamais publiskais finan-
sējums:

• apakšpasākumā “Veselība un dro-
šība” ir 259 676 eiro,

• apakšpasākumā “Zvejas ietekmes 
uz jūras vidi ierobežošana un zvejas 
pielāgošana sugu aizsardzībai” ir 200 
000 eiro.

Pretendents ir Eiropas Savienībā 
reģistrēta zvejas kuģa īpašnieks.

Pieejamais finansējums: 259 676 
un 200 000 eiro.

Kārta atvērta: 10.03.2017. 
–15.12.2017.

Atbalstāmās nozares: zvejniecība. 
Atbalsta pretendenti: juridiska per-

sona; individuālais komersants.

Zvejas un akvakultūras 
produktu apstrāde

Pasākuma mērķis ir sekmēt iegul-
dījumus zvejas un akvakultūras pro-
duktu apstrādes sektorā. 

Pasākumā atbalsta ieguldījumus 
zvejas un akvakultūras produktu ap-
strādē, kas:

• veicina enerģijas taupīšanu vai 
mazina ietekmi uz vidi;

• uzlabo drošības, higiēnas, veselī-
bas un darba apstākļus;

• atbalsta tādu komerciālu zivju no-
zvejas apstrādi, kuras nevar būt pare-
dzētas lietošanai pārtikā;

• attiecas uz galvenajās apstrādes 
darbībās radušos blakusproduktu 
apstrādi;

• attiecas uz bioloģiskās akva-

kultūras produktu apstrādi saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 6. un  
7. pantu;

• kuru rezultātā rodas jauni vai uz-
laboti produkti, jauni vai uzlaboti pro-
cesi vai jaunas vai uzlabotas pārvaldī-
bas un organizācijas sistēmas.

Atbalsta pretendents ir:
• Pārtikas un veterinārajā dienestā 

atzīts zvejas produktu apstrādes uzņē-
mums;

• Pārtikas un veterinārajā dienestā 
reģistrēta fiziska vai juridiska persona, 
kas mājas apstākļos apstrādā zvejas 
produktus;

• esošs komersants, kas veido jaunu 
zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, 
vai jaundibināts komersants, kas vei-
do jaunu zvejas produktu apstrādes 
uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai 
taksācijas gads vēl nav beidzies.

Pieejamais finansējums: 8 000 000 
eiro. 

Kārta atvērta: 12.01.2017. 
–30.06.2017. 

Finansējuma ierobežojums:  
5 000 000 eiro.

Par citiem pasākumiem informā-
ciju var atrast: www.lad.gov.lv.ZL

SĀKTA “DABAS SKAITĪŠANA”

LAD INFORMĀCIJA AKTUĀLĀS PROJEKTU KĀRTAS
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DĪĶSAIMNIECĪBA

T uvojas pavasaris. Daba mo-
dīsies no ziemas miega. Pa-
modīsies zivis un visas citas 
dīķsaimniekus interesējošas 

dzīvās radības. Lauksaimniecības 
zemē modīsies kukaiņi un mikro-
skopiskās sēnes, kā arī kopā ar kul-
tūraugiem sāks zelt nezāles. Līdz 
ar to jau agrā pavasarī uz laukiem 
manīsim rosāmies lauksaimniecī-
bas tehniku, kas zemi ar, sēj, mēslo 
un miglo.

Katru gadu līdz ar pavasara iestā-
šanos zinātniskā institūta BIOR Zivju 
resursu pētniecības departamentā pie-
nāk ziņas par zivju bojāeju dīķos un 
mazajās upītēs pēc tam, kad kāds tu-
vāks vai tālāks kaimiņš miglojis laukus 
vai augļu dārzus ar augu aizsardzības 
līdzekļiem (AAL). Parasti atseviš-
ķi zivju bojāejas gadījumi nepievērš 
plašu sabiedrības uzmanību, un katrs 

saimnieks cenšas tik galā ar saviem 
spēkiem. Bet šādi gadījumi notiek.

Jāizvērtē preparātu toksicitāte
Galvenais AAL lietošanas mērķis 

ir aizsargāt kādu atsevišķu lauksaim-
niecības kultūru, noindējot nevēlamos 
organismus. Tomēr, pavirši lietojot, šie 
ķīmiskie līdzekļi indē ne tikai mērķa 
organismus, bet arī citus augus un dzīv-
niekus. Katram tirdzniecībā pieejamam 
līdzeklim ir sava toksicitātes (indīguma) 
pakāpe, tāpēc katram ir noteikts savs 
atšķaidījums un sava deva uz laukuma 
vienību, kā arī attālums līdz upei, strau-
tam vai meliorācijas grāvim, līdz kuram 
šo līdzekli drīkst lietot, lauku miglojot. 
Tas tāpēc, ka tieši ūdens organismi ir 
visjutīgākie pret izšķīdušajām ķimikā-
lijām, jo ūdens dzīvnieki tiek ietekmēti 
uzreiz kompleksi, caur visu organisma 
virsmu un visām orgānu sistēmām, – 
caur ādu, elpošanu un gremošanu. Jo 

indīgāka ir viela, jo tai ir noteikts lielāks 
attālums līdz ūdenstilpei, kurā konkrē-
to līdzekli nedrīkst lietot. Viskaitīgākās 
zivīm un zivju barības bāzei ir vielas, 
kuras nedrīkst lietot tuvāk par 15 līdz 
40 metriem līdz ūdenstilpēm un ūdens-
tecēm. Ja šo preparātu lietošanā netiek 
ievērots noteiktais attālums un līdzeklis 
nokļūst ūdenī, var notikt tūlītēja zivju 
bojāeja, jo šīs vielas momentāni iedar-
bojas uz zivju organismu caur visām 
orgānu sistēmām.

Visplašāk pielietotais – glifosāts
Visplašāk pielietotā darbīgā viela 

ir nezāļu iznīcināšanas līdzeklis (her-
bicīds), kura darbīgā viela ir glifosāts. 

Pēc CSP (Centrālās statistikas pār-
valdes) datiem, Latvijā apmēram 18% 
no kopējā graudaugu un rapša sējumos 
izlietotā pesticīdu daudzuma ir tieši gli-
fosātu saturoši preparāti. 

u5. lpp.

POPULĀRI PESTICĪDI, ŪDENS UN ZIVIS
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u 4. lpp.
Glifosāts ir herbicīds, kas primāri ie-

darbojas uz augiem, tāpēc, ja tas nonāk 
ūdenī, vispirms cietīs ūdensaugi un aļ-
ģes. Glifosāts pats par sevi ir novērtēts 
kā dabai mēreni kaitīgs savienojums, 
tāpēc tam nav noteikts pieļaujamais 
lietošanas attālums līdz ūdenstilpei. Ie-
vērojot lietošanas instrukcijā noteiktās 
prasības, šķiet, ka glifosātu saturošiem 
pesticīdiem nevajadzētu izraisīt tūlītē-
ju negatīvu ietekmi uz zivīm un citiem 
ūdens bezmugurkaulniekiem. Zivju tū-
lītēju bojā eju šo līdzekļu lietošana var 
izsaukt, tikai daudzkārtīgi pārsniedzot 
lietošanas instrukcijā norādītās devas, 
tas ir, tad, ja notiek avārija un ja ūde-
nī ieplūst neatšķaidīti preparāti, kā arī, 
ja pēc lauka apstrādes ir spēcīgs lietus 
un ūdenstilpē tiek ieskalots preparāts 
no lielas sateces platības. Pēc litera-
tūras datiem, glifosāta koncentrācija, 
kas 96 stundu laikā izraisa 50% zivju 
bojāeju (LC50), ir apmēram no 80 līdz  
620 mg/l. Taču tīru glifosātu lauksaim-
niecībā neizmanto. Komerciālos pre-
parātos (Ron-do, Roundup, Barbarian 
Biograde, Amega, Gallup Super, Dalgis  
u. c.) glifosātam tiek pievienotas da-
žādas aktivizējošas vielas, tāpēc tirgū 
piedāvātie glifosātus saturošie AAL ir 
daudz toksiskāki nekā glifosāts viens 
pats. Raundapa un citu preparātu kon-
centrācija, kas 96 stundu laikā izraisa 
50% zivju bojāeju, ir no 2,3 līdz 14 
mg/l. Tas nozīmē, ka zivju bojāeju ap-
mēram 1 ha lielā un 1,5 m dziļā dīķī var 
izraisīt apmēram 2–3 spaiņi šo glifosā-
tu saturošo AAL, jo tie ir vairāk nekā 
desmit reižu aktīvāki kā tīrs glifosāts. 

Katra organisma jutība pret glifosā-
tu un citiem pesticīdiem ir individuāla, 
tā ir atkarīga no ūdens cietības, detrī-
ta un māla daļiņu piejaukuma, sugas, 
īpatņa attīstības stadijas, temperatūras 
utt. Glifosāts ir populārs ar savu zemo 
piesārņošanas potenciālu, tomēr jā-
ņem vērā, ka tas absorbējas pie māla 
un sedimetu daļiņām un akumulējas 
vidē. Akumulējoties tas var radīt ilg-
laicīgu (hronisku) negatīvu ietekmi uz 
ūdens organismiem. Diemžēl glifosātu 
ūdenstilpēs var konstatēt ilgi pēc tam, 
kad tas lietots nezāļu iznīcināšanai. 
Veikti pētījumi, kuri pierādījuši, ka pēc 
lauku mēslošanas ar fosfātiem glifo-
sāts atbrīvojas no augsnes daļiņām un 
atkārtoti nonāk vidē. Ir pierādīts, ka 
pēc lietošanas glifosāts, atšķaidoties ar 
straumēm, pārvietojas ievērojamā attā-

lumā kanālos, upēs un strautos tālu no 
apstrādes vietas.

Pat ja dīķī nokļūs mazāka glifosāta 
deva un zivis nenomirs, tad jārēķinās, 
ka samazināsies zivju dabiskā barības 
bāze, jo tiks nonāvētas aļģes un ūdens-
augi, ko ēd mazie planktoniskie vēzīši, 
kas savukārt ir barība zivju mazuļiem.

Desmitiem un tūkstošiem reižu 
aktīvāki un ūdens videi bīstamāki ir 
pesticīdi, kuriem ir noteikts lietošanas 
attālums līdz ūdenstilpēm un ūdens-
tecēm, līdz kurām lauku var miglot. 
Piemēram, insekticīdi, ko izmanto kai-
tēkļu ierobežošanai dažādos graudau-

gu sējumos, dārzeņu, augļu koku, ogu 
krūmu un krāšņumaugu stādījumos, kā 
arī zālienos, golfa laukumos, mežsaim-
niecībā un noliktavās (Decis, Fastac, 
Fury, Wizard u. c.) ir kontakta un zarnu 
indes, kurām ir repelenta iedarbība. In-
sekticīdu sastāvā esošās aktīvās vielas 
(alfa-cipermetrīns, deltametrīns, zeta-
cipermetrīns, cipermetrīns u. c.) ir ļoti 
toksiskas ūdens organismiem un var ra-
dīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens 
vidē. Tāpēc, lietojot šos preparātus, 
jāievēro vairāk nekā 10 m aizsargjosla 
līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. 

Bīstamākās vielas – 
cipermetrīns un deltametrīns

Piemēram, cipermetrīna koncentrā-
cija, kas izraisa varavīksnes foreļu bo-
jāeju, ir apmēram 1 mikrograms litrā. 
Salīdzinājumam – šī viela ir apmēram 
100 000 reižu (!) kaitīgāka zivīm kā  
glifosāts viens pats. Fastac50 lietoša-
nas instrukcijā paredzēts, ka uz 1 ha 
lauksaimniecības zemes atļauts lietot 
no 2,5 līdz 5 l šī pesticīda, kas nozī-
mē, ka uz 1 ha nonāk 150 līdz 250 g 
cipermetrīna. Salīdzinājumam, ja ar 

minēto šķīdumu, t. i., ar tādu pašu devu 
kā lauku nomiglo 1,5 m dziļu dīķi, 
tad cipermetrīna koncentrācija 1 litrā 
ūdens sasniedz 8–16 mikrogramus. Pie 
šīs koncentrācijas dīķa zivis un mazie 
vēžveidīgie iet bojā, jo šī koncentrācija 
8–30 reizes pārsniedz letālo koncen-
trāciju (LC50). Fastac50 patiešām ir 
efektīvs un ātri iedarbīgs līdzeklis, kas 
iznīcina kaitēkļus laukos, dārzos, me-
žos un noliktavās, un tas ir līdzeklis, 
kas pasargā augus no kaitēkļiem pat 
līdz 3 nedēļām pēc apstrādes. Tomēr, to 
lietojot, jāņem vērā, ka šīs līdzeklis ir 
tik spēcīgs, ka pietiek ar 1 litru šī pre-
parāta, lai izraisītu zivju bojāeju apmē-
ram 3 ha lielā un 1,5 m dziļā dīķī.

Vislielākā – 40 m aizsargjosla aug-
ļudārzos ir jāievēro, lietojot, piemē-
ram, insekticīdu Decis Mega (aktīvā 
viela deltametrīns). Deltametrīns ir 
sintētiskais piretroīds, kas nogalina 
insektus pēc saskares vai vielas apēša-
nas. Ūdens vidē tas vispirms ietekmēs 
vēžveidīgos, kas ir zivju mazuļu barī-
bas bāze. Deltametrīna akūto toksici-
tāti ir apkopojusi Pasaules veselības 
organizācija (WHO, 1990), šo līdzekli 
novērtējot kā augsti toksisku ūdens 
organismiem un zivīm. Ir konstatēts, 
ka arī šī līdzekļa neliels daudzums 
izraisa zivju mirstību. Dažādos labo-
ratorijas eksperimentos un dažādām 
zivju sugām ir konstatēts, ka zivju 
mirstību izraisa 1 līdz 20 mikrogrami 
litrā (LC50). Tas nozīmē, ka atkarībā 
no apstākļiem 1 litrs šī preparāta var 
izsaukt zivju bojāeju no 0,3 līdz 2,5 ha 
lielā 1,5 m dziļā dīķī. 

AAL jālieto atbildīgi
Šo un citu pesticīdu lietošanā ir jā-

ievēro īpaša uzmanība. Ja instrukcijā 
minētā letālā deva žurkām, trušiem, 
zivīm un citiem laboratorijas dzīvnie-
kiem ir patiešām niecīga, līdzeklis ir 
bīstams arī tev, tavam bērnam, kaķim, 
sunim un videi. AAL nevar pavirši pa-
laistīt dārzā, – uzliet rozei uz laputīm, 
zemenēm pret miltrasu vai izsmidzināt 
uz nezālēm uz aizaugušas taciņas līdz 
šķūnītim vai ezeram, jo, iespējams, ka 
lietusgāze to pēc brīža ieskalos dīķī un 
nogalinās kaimiņa zivis vai arī saindēs 
blakus esošos ārstniecības augus utt.

Lietosim augu aizsardzības līdzek-
ļus atbildīgi un uzmanīgi, lai nodarītu 
mazāku kaitējumu sev un videi! ZL

Santa Purviņa, Dr. biol. 
Ruta Medne, Dr. med. vet.

Lietosim augu  
aizsardzības  

līdzekļus atbildīgi 
un uzmanīgi, lai  

nodarītu pēc  
iespējas mazāku 

kaitējumu  
sev un videi! 
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AKVAKULTŪRA

PIEKRASTES ZVEJA

V aldība 7. februārī atbalstī-
ja Zemkopības ministrijas 
(ZM) sagatavotos grozīju-
mus noteikumos, kas no-

saka atbalsta piešķiršanas kārtību 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda (EJZF) pasākumā “Pievieno-
tā vērtība, produktu kvalitāte un 
nevēlamu nozveju izmantošana”. 

Lai sekmētu zvejniecības nozares 
konkurētspēju un EJZF līdzfinansēju-
ma ieguldīšanu, atbalsta piešķiršanas 
kārtībā noteikts, ka ir pieļaujama arī 

pamatlīdzekļa papildu iegāde gadīju-
mos, kad atbalsta pretendenta rīcībā 
esošais pamatlīdzeklis vēl nav sasnie-
dzis 10 gadu vecumu, taču ar nosacī-
jumu, ka atbalsta pretendenta rīcībā 
esošais pamatlīdzeklis tiek saglabāts 
noteiktu periodu.

Atbalsta piešķiršanas kārtībā pre-
cizēts, ka publiskais finansējums 
80% apmērā pienākas tikai par tām 
attiecināmajām izmaksām, kas ir 
saistītas ar piekrastes zveju. Tāpat 
jaunā kārtība paredz palielināt at-
tiecināmo izmaksu summas gries-

tus vienam atbalsta pretendentam 
2014.–2020. gada plānošanas perio-
dā līdz četriem miljoniem eiro līdz-
šinējo trīs miljonu eiro vietā.

Uz atbalstu pasākumā var pretendēt 
biedrības, kurās ne mazāk kā trīs bied-
ru komercdarbības joma galvenokārt 
ir zvejniecība, izņemot komerciālo 
zveju iekšējos ūdeņos.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kār-
tībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas 
oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 
tīmekļvietnē www.vestnesis.lv. ZL

ZM informācija

P ārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskais 
institūts BIOR plāno iesaistī-
ties pasākumā “Akvakultūras 

saimniecībām paredzēti pārvaldības 
un konsultāciju pakalpojumi”. 

Šis pasākums notiks Eiropas Savie-
nības Eiropas Jūrlietu un zivsaimnie-
cības fonda (EJZF) un Rīcības prog-
rammas zivsaimniecības attīstībai 
(ZRP) projektu ietvaros, un to pārrau-
dzīs Lauku atbalsta dienests.

Pasākuma mērķis ir akvakultūras 
saimniecību vispārējās veiktspējas 
un konkurētspējas palielināšana un to 
darbības negatīvās ietekmes uz vidi 
samazināšana, atbalstot akvakultūras 
saimniecībām paredzētu pārvaldības 
un konsultāciju pakalpojumu izveidi.

Mērķa sasniegšanai interesentiem 
tiek piedāvātas praktiskās un teorē-
tiskās zināšanas un pakalpojumi, kas 
ir pieejami zinātniskā institūta BIOR 
zivju audzētavā “Tome”, tās filiālēs, 
Akvakultūras pētniecības un izglītības 
centrā, institūta laboratorijās un citās tā 
nodaļās. Tiks piesaistīti arī eksperti no 
citām gan vietējām, gan ārvalstu insti-
tūcijām un organizācijām akvakultūras 
jomas tiešajos jautājumos, kā arī ar to 
saistītajos juridiskajos, ekonomiskajos 
un citos konsultatīvajos pakalpojumos. 
Ar Eiropas atbalstu zivju audzētājiem 
būs iespējas iegūt dažāda veida konsul-
tatīvos ar akvakultūras jomu saistītos 

pakalpojumus. Institūta speciālisti un 
eksperti ir gatavi palīdzēt un dalīties ar 
zināšanām, kas uzkrātas daudzu gadu 
garumā dažādu zivju sugu audzēšanas 
pieredzē un strādājot ar dažādām au-
dzēšanas sistēmām.

Gala labuma ieguvēji pasākumā 
būs Pārtikas un veterinārajā dienestā 
reģistrētas akvakultūras dzīvnieku au-
dzētavas, kuras piesaka konsultācijām 
īpašnieku, dalībnieku vai citu akva-
kultūras saimniecības norīkotu perso-
nu. Protams, tas nenozīmē, ka citiem 
interesentiem tiks atteiktas konsultāci-
jas vai iespējas apgūt praktiskās zinā-
šanas. Tāpat kā līdz šim, pie mums var 
vērsties jebkurš interesents neatkarīgi 
no sava statusa, zvanot vai ierodoties 
klātienē ar jautājumiem vai pēc citas 
palīdzības akvakultūras jomā. Jo nere-
ti notiek tā, ka pēc informācijas vēršas 
ne tikai atzīti akvakultūras uzņēmumi, 
bet arī privātu dīķu īpašnieki, mak-
šķernieki vai citi interesenti. 

Šī gada pasākumā “Akvakultūras 
saimniecībām paredzēti pārvaldības un 
konsultāciju pakalpojumi” ir plānotas 
individuālās konsultācijas saimniecī-
bām. Konsultācijas var būt kā teorētis-
ka informācija klātienē kādā konkrētā 
jautājumā līdz pat esošas vai plānotas 
iekārtas vai objekta izvērstam izvērtēju-
mam. Tas varēs saturēt informāciju no 
akvakultūras dzīvnieku audzēšanas līdz 
pat ražošanas ietekmei uz vidi konkrētā 
brīdī vai ilgākā laika periodā, un gala re-

z u l -
tātā tiks 

izveidots ekspertu un 
speciālistu sagatavots slēdziens. 

Pie citām pasākumā ietilpstošajām ak-
tivitātēm var minēt vairākus plānotus 
seminārus ar ārvalstu vieslektoru līdz-
dalību par zivju audzēšanu, to veselību, 
produkcijas realizāciju un citām tēmām. 

Vēl apmācību daļā šai pasākumā 
tiek plānotas praktiskās apmācības ziv-
ju audzētavā “Tome” un tās filiālēs, teo-
rētiskās un praktiskās nodarbības zivju 
slimībās (zivju sekcija, parazitoloģija, 
ihtiopatoloģija), kā arī apmācību kurss 
vidēja līmeņa speciālistiem ar ārvalstu 
lektoru piesaisti un praksi ārvalstīs.

Precīzāku informāciju par gaidāmo 
pasākumu “Akvakultūras saimniecībām 
paredzēti pārvaldības un konsultāciju 
pakalpojumi” un tā norisi var uzzināt 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskajā institūtā BIOR 
zivju audzētavā “Tome” Akvakultūras 
pētniecības un izglītības centrā, zvanot 
uz tālruņa numuru 20232017 vai rakstot 
uz e-pastu: marcis.zingis@bior.lv. ZL

Mārcis Ziņģis, Akvakultūras pētniecības 
un izglītības centra vadītājs

PALĪDZĒS ATTĪSTĪTIES  
AKVAKULTŪRAS SAIMNIECĪBĀM

UZLABO ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS  
KĀRTĪBU PIEKRASTES ZVEJNIEKIEM
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Vaicā tirdzniecības vietās  
visā Latvijā 

 vai pērc internetā  
www.makskeresanaskarte.lv

www.makskeresanaskarte.lv, mob.tālr. nr. +371 29460886 

ATCERIES 
NOPIRKT
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EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonds

SAGATAVOTA
Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Apgādā
Rīgas iela 34, Ozolnieki,  
Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., 
LV-3018
tālr.: 63050220
Iespiests “UnitedPress Tipogrāfija”
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KONKURSS

Baiba GULBE,
LLKC Lauku attīstības  

nodaļas projektu vadītāja
e-pasts:  

baiba.gulbe@llkc.lv
tālr. 27811676

K onkurss “Šodien laukos” 
2016. gadā tika radīts ar 
mērķi atraktīvā veidā sko-
lēniem pasniegt informā-

ciju par to, kas notiek Latvijas 
laukos, mežos un, protams, ziv-
saimniecības nozarē. Pateicoties 
lielajai dalībnieku interesei, arī šo-
gad konkursu tupinām.

Par akcijas norisi galvenie atbildī-
gie ir Zivsaimniecības sadarbības tīkls 
kopā ar LLKC Lauku attīstības noda-
ļu un Meža konsultāciju pakalpojumu 
centru. “Šodien laukos” darbs iedalās 
divās daļās – interaktīva informāci-
ja sociālajos tīklos speciāli akcijai 
izveidotos kontos un pats konkurss, 
kas pārbauda dalībnieku zināšanas 
un radošo garu ikmēneša uzdevumos.  
2016. gada nogalē veiksmīgi noslē-
dzās skolēnu konkursa “Šodien lau-
kos” pirmais gads. Pateicoties lielajai 
skolēnu interesei, Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs konkursu 
organizēs arī šogad. 

Konkursa mērķauditorija ir sko-
lēni vecumā no 12 līdz 16 gadiem, 
kas var piedalīties gan individuāli, 
gan kopā ar savu klasi vai interešu 
izglītības kolektīvu. Šogad konkurss 
ilgs no marta līdz septembrim, un tā 
laikā paredzēti seši lielie konkursa 

uzdevumi. Zivsaimniecības nodaļa 
iesaistīsies gan konkursa uzdevumu 
izveidošanā un vērtēšanā, gan gata-
vojot dažādus nelielus uzdevumus 
sociālo tīklu lapām. Lielākais darbs 
ir iecerēts arī sociālo tīklu satura vei-
došanā, mēģināsim radīt interesan-
tus, radošus un izzinošus materiālus 
sociālo tīklu lapām par ūdens pasauli, 
zivsaimniecību un akvakultūru. 

Šogad atgriezīsim gan iemīļotas 
ikmēneša tēmas no iepriekšējā gada, 
gan ieviesīsim jaunas – augu valstī-
ba, dzīvnieki un zivis, ražošana un 
uzņēmējdarbība, sava novada iepa-
zīšana un citas.  Uzdevumos aicinā-
sim gan izstrādāt plakātus, gan veikt 
pētnieciskus darbus, sastādīt marš-
rutus, kā arī padomāt par uzņēmēj-
darbību lauku reģionos un, protams, 

fotografēt, filmēt un citādi radoši 
izpausties. 

Protams, darbošanās nebūs velta, –  
papildus labi pavadītam laikam un 
iegūtām jaunām zināšanām ir sagata-
vots arī balvu fonds. Klases cīnīsies 
par iespēju doties bezmaksas ekskur-
sijā, savukārt individuālie dalībnieki – 
par iespēju laimēt planšetdatorus.

Nupat esam uzsākuši dalībnieku 
pieteikšanos, tāpēc aicinām aizpildīt 
pieteikuma anketu ikvienam intere-
sentam. Vairāk informācijas atradīsiet 
konkursa sociālo tīklu lapās facebook.
com un draugiem.lv. Seko līdzi jaunu-
miem un nenokavē iespēju forši pava-
dīt savu brīvo laiku! ZL

ATSĀKAM KONKURSU “ŠODIEN LAUKOS”
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