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AKTUALITĀTES

Engures ezera zvejnieki no IK “Mazā kaija” šoziem līdz 1. martam izmantoja iespēju tikt pie lomiem zemledus zvejā, kas pēdējos gados nestabilo un relatīvi silto laikapstākļu dēļ bija apgrūtināta. Atgādinām, ka valdības noteikumi par rūpnieciskoāzveju
iekšējos ūdeņos nosaka lieguma laiku zvejot un iegūt jebkādas sugas ziotr pus e
vis visās ūdenstilpēs, izņemot zveju zinātniskai izpētei un citos īpašos nolūkos ar zivju tīkliem no 1. marta līdz
15. jūnijam; ar zivju murdiem – no 16. aprīļa līdz 31. maijam. Attēlā: IK “Mazā kaija” zvejnieks Ivars Cīrulis

CENA 14, 23€

pirm ā pus e

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS SADARBĪBAS TĪKLA
AKTIVITĀTES 2018. GADĀ

V

alsts Zivsaimniecības sadarbības
tīkls (ZST) ir izstrādājis darbības plānu 2018. gada aktivitātēm, balstoties uz nozares pārstāvju un pasākumu dalībnieku vēlmēm,
idejām un ieteikumiem.

ZST 2018. gadā organizēs desmit seminārus – Cēsu, Salacgrīvas, Madonas, Siguldas, Talsu, Tukuma un Liepājas apkārtnē.
Pirmais no semināriem notiks Dundagas
tautas namā 27. martā – par apaļā jūrasg-

runduļa zvejas tiesību normatīvo bāzi, zvejas limitiem, piemērotiem zvejas rīkiem un
izmantošanas metodēm; par šīs sugas zvejas
liegumu un zvejas īpatnībām; par izstrādātajiem parametriem zvejas rīkam, kas būtu jāizmanto apaļo jūrasgrunduļu zvejā, kā arī par
Eiropas Komisijas ierosinājumu 2018. gadā
noteikt zušu zvejas aizliegumu Baltijas jūrā
Eiropas Savienības ūdeņos; par plānotajiem
pasākumiem zušu populācijas saglabāšanai.
Interesenti par semināru norises vietu un
laikiem var interesēties www.zivjutikls.lv.
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Semināri tiks organizēti šādās tēmu
grupās:
1. Zivju audzēšana (audzēšana, kopšana,
barošana, slimības, zivju sugas, to savstarpējā saderība un piemērotība).
2. Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana
(zivju dīķu ierīkošana, jaunas akvakultūras izveidošanas iespējas, ūdenskrātuvju
apsaimniekošana, stāvošu ūdeņu eitrofikācijas problēmas, to risināšanas iespējas,
praktiski piemēri u. c.).
u2. lpp.
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3. Zivsaimniecības vietējo rīcības
grupu pārstāvju apmācība.
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. Aktualitātes zivsaimniecības nozarē (nozares raksturojums, attīstības
iespējas u. c.).

Pieredzes apmaiņas
braucieni

Jau vairākus gadus ZST organizē
reģionālus pieredzes apmaiņas braucienus Latvijas zivsaimniecības nozares pārstāvjiem, interesentiem un
ZVRG ar mērķi iepazīt nozares attīstību reģionos, nodrošināt pieredzes
apmaiņu, dalīties tehnoloģiskos risinājumos zivsaimniecības attīstībā, apmeklēt īstenoto projektu objektus, gūt
jaunas idejas, lai attīstītu savu saimniecisko darbību vai veidotu sadarbību. Ņemot vērā nozares pārstāvju
izrādīto interesi, 2018. gadā ir jaunums, – reģionālos pieredzes apmaiņas braucienus būs iespējams organizēt arī uz kaimiņvalstīm (Lietuva,
Igaunija), bet ir iespēja arī turpināt
pieredzes apmaiņu Latvijas teritorijā. Braucieni tiks organizēti Alūksnes
un Gulbenes apkārtnes zivju nozares
pārstāvjiem, Kuldīgas, Talsu, Limbažu, Valmieras, Jēkabpils un Tukuma
teritorijās. Tēmas, balstoties uz dalībnieku vēlmēm, definēs ZST. Aktivitāte
paredzēta tikai esošajiem zivsaimniecības nozares dalībniekiem, par iespēju piedalīties var interesēties reģionālajos birojos un ZST.
Tiks organizēts arī viens lielāks
pieredzes apmaiņas brauciens uz
kādu no Eiropas valstīm ar mērķi gūt
citu valstu pieredzi zivsaimniecības
jautājumos, veicināt viedokļu apmaiņu, iegūt informāciju par jauniem tehnoloģiskajiem risinājumiem un inovācijām nozarē.

Jauniešu izglītošana

Turpināsies aktivitāte, kas būs veltīta jauniešu izglītošanai un zivsaimniecības popularizēšanai jauniešu
vidū. “Zivsaimniecības popularizēšana skolās” palīdzēs veidot izpratni
par zivsaimniecību kā tradicionālu un

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 63050227.
perspektīvu nozari, popularizējot to.
Aktivitāte tiks īstenota piecu teritoriju
skolu jauniešiem, un tās ietvaros notiks izbraukumi un tikšanās ar nozares
pārstāvjiem, apmeklētas saimniecības
un uzņēmumi. Pasākums jauniešus iedvesmo un paplašina redzesloku, ļaujot saprast, ka piekrastē ir iespējams
īstenot veiksmīgu uzņēmējdarbību.
ZST aktivitāte “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
17 uzņēmumi, kam būs iespēja saņemt
konsultācijas ekonomikas jautājumos,
palīdzību biznesa plānu izstrādē, finansējuma piesaistē un citos nepieciešamos jautājumos.

Informatīvie pasākumi

Sagatavosim un izdosim “Zivsaimniecības gadagrāmatu 2018”, kā
arī turpināsies informatīvā izdevuma
“Zivju Lapa” sagatavošana par aktualitātēm zivsaimniecībā, labas prakses
piemēriem un speciālistu ieteikumiem, kā arī informācijas sagatavošana par zivsaimniecības nozari un tās
publicēšana www.zivjutikls.lv.
2

Nodarbosimies arī ar kapacitātes
celšanu ZM pakļautībā esošajām iestādēm.
Arī 2018. gadā ZST darbosies eksperts, kas konsultē akvakultūras jautājumos. Interesentiem par konsultācijām akvakultūrā sazināties ar ekspertu
Raivi Apsīti: raivis.apsitis@llkc.lv vai
pa tālruni 29233377.
Tiks turpināts 2016. gadā uzsāktais demonstrējums par jaunu karpu
sugu ieviešanas iespēju izpēti Latvijā
ar mērķi apzināt jaunas karpu šķirnes
dzīvotspēju Latvijas apstākļos
Organizēsim ikgadējo zivsaimniecības nozares konferenci, kurā tiekas
visas nozarē un tās attīstībā iesaistītās organizācijas (ZM, LAD, ZVRG,
BIOR un nozares nevalstiskās organizācijas).
Turpināsies pasākums Gada balva
zivsaimniecībā “Lielais loms”, godinot labākās nozares saimniecības
un uzņēmumus. Tuvākajā laikā tiks
izziņota pieteikšanās nominācijām,
visai aktuālajai informācijā par “Lielo lomu” var sekot līdzi mājaslapās
www.zivjutikls.lv un www.zm.gov.lv.
Lai veicinātu piekrastes attīstību,
iepazīstinātu ar zvejniecības tradīcijām un darbīgiem uzņēmējiem, organizēsim reģionālas atvērtās durvju
dienas piekrastes uzņēmumos, šogad
tās notiks Liepājas un Salacgrīvas apkārtnē, un jau ceturto gadu pēc kārtas
Tukuma piekrastē tiks rīkotas atvērto
durvju dienas zvejnieku sētās un uzņēmumos.ZL
Kristaps GRAMANIS,
Valsts Zivsaimniecības
sadarbības tīkla Sekretariāta
projektu vadītājs
e-pasts: kristaps.gramanis@
llkc.lv, tālr. 63050227
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ATBALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS NOZAREI

emkopības ministrija informē, ka Latvijā veiksmīgi
turpinās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam īstenošana,
arī 2018. gadā nodrošinot publisko
atbalstu mērķtiecīgām investīcijām
zivsaimniecībā – ražošanas attīstībā, inovāciju izstrādē, ūdens vides
resursu ilgtspējā u. c. Kopumā zivsaimniekiem 2018. gadā būs pieejami vairāk nekā 30 miljoni eiro.
No 19. februāra tiks sākta projektu iesniegumu pieņemšana septiņos
pasākumos, kuros atbalsts tiek sniegts
investīcijām uzņēmējdarbībai zivsaimniecībā.
Zvejniecības uzņēmumi varēs pieteikties atbalstam investīcijām zvejas
kuģos, lai uzlabotu zvejnieku drošību
un veselību, kā arī zvejas rīku selektivitātes uzlabošanai, nozvejas izkraušanas nodrošināšanai, nevēlamās
nozvejas apstrādei, kā arī nozvejas
un zvejas rīku pasargāšanai no jūras
zīdītāju nodarītiem bojājumiem. Zvejniecības projektu īstenošanai projektu
iesniegumu kārtā, kas būs atvērta līdz
29. jūnijam, būs pieejami 459,3 tūkstoši eiro.

Akvakultūras uzņēmumiem un
zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem būs pieejams atbalsts investīcijām uzņēmējdarbības attīstībai.
Akvakultūras uzņēmumiem līdz
29. jūnijam būs pieejami 8 miljoni
eiro karpu, foreļu, zandartu, ālantu,
sterletu, līdaku, līņu, samu, storu,
pāliju, garneļu un vēžu audzēšanas
attīstībai. Citu akvakultūras dzīvnieku sugu audzēšanai atbalstu piešķir,
ja zinātniska institūcija veikusi neatkarīgu tirgus pētījumu, kurā pierādīta
attiecīgo sugu akvakultūras produkcijas ilgtspēja un perspektīvas noieta
tirgos.

Zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem 8 miljoni eiro būs pieejami
investīcijām būvēs un iekārtās nozvejas apstrādei, kas īpaši svarīgi ir
ražošanas pārorientācijā uz jauniem
produkcijas noieta tirgiem.

Akvakultūrā strādājošo jaunu zināšanu iegūšanai un esošo papildināšanai, kā arī labās prakses apmaiņai,
līdzīgi kā 2017. gadā, būs nodrošināts
atbalsts zinātniskajām institūcijām bezmaksas konsultāciju nodrošināšanai
akvakultūras uzņēmumiem. Pasākums
jau guvis ievērojamu atsaucību akvakultūras uzņēmumos, jo sekmē ražošanas efektivitātes paaugstināšanu.
Zinātniskās institūcijas līdz 3. aprīlim
var pieteikties minēto aktivitāšu īstenošanai. Akvakultūras uzņēmumi informāciju par atbalstītajām zinātniskajām
institūcijām varēs iegūt Lauku atbalsta
dienesta (LAD) tīmekļa vietnē, bet detalizētāku informāciju par konkrētām
plānotajām aktivitātēm – attiecīgo zinātnisko institūciju tīmekļa vietnēs.
Visa 2018. gada garumā būs pieejams 1 miljona eiro atbalsts zivsaimniecības biedrībām un zinātniskajām
institūcijām zivsaimniecības uzņēmumu dalības starptautiskajās izstādēs
nodrošināšanai, zivsaimniecības uzņēmumu un produktu sertificēšanai,
produkcijas izsekojamībai un marķējuma nostiprināšanai. Šāda veida
pasākumi sekmē zivsaimniecības produkcijas noieta tirgu paplašināšanos
un līdz ar to arī uzņēmumu konkurētspējas pieaugumu.
Līdz 29. jūnijam 2 miljonu eiro
atbalsts būs pieejams inovāciju izstrādei zivsaimniecībā. Nozares nevalstiskās organizācijas sadarbībā ar
zinātniskajām institūcijām var pieteikties atbalstam jaunu vai ievērojami uzlabotu produktu, aprīkojuma, procesu
izstrādei zivsaimniecībā ar mērķi radīt
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pievienoto vērtību zivsaimniecības
produktiem, attīstīt ilgtspējīgas ražošanas metodes, ražošanas procesu
efektivitātes paaugstināšanai, ietekmes uz vidi samazināšanai u. tml.

No 5. marta līdz 3. aprīlim zvejnieku biedrībām un ostu pārvaldēm
būs iespēja pieteikties atbalstam zvejniekiem nepieciešamo investīciju
veikšanai ostās. Zvejniecības darbību efektivizēšanai ostās būs pieejami
4,67 miljoni eiro.
Savukārt no 3. aprīļa dīķsaimniecības varēs pieteikties kompensējošam maksājumam par paaugstinātu
vides prasību ievērošanu akvakultūras
produkcijas ražošanā.
Arī 2018. gadā turpināsies projektu iesniegšana sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai. Līdztekus atbalstam uzņēmējdarbības, darbību dažādošanas,
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un citām aktivitātēm piekrastes
teritorijās no 1. februāra līdz 30. aprīlim zivsaimniecības vietējām rīcības
grupām ir iespēja iesaistīties arī starpteritoriālos un starpvalstu sadarbības
projektos.
Arī šogad LAD atzītām zvejas produktu ražotāju organizācijām būs
iespēja īstenot ražošanas un tirdzniecības plānos ietvertās darbības, kā arī
saņemt atbalstu par 2017. gadā veikto
zvejas produktu uzglabāšanu cenu stabilizēšanas nolūkā.
Kopš 2014. gada projektu īstenošanai rezervēti jau 45 procenti no Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai īstenošanai paredzētā finansējuma
jeb aptuveni 82 miljoni eiro. Kopējais
programmas finansējums 2014.–2020.
gadam ir 182,7 miljoni eiro. ZL
ZM informācija
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Kartes ikvienam ir iespēja
arī nopirkt elektroniski mājaslapā www.makskeresanaskarte.lv.
Valsts budžetā Zivju Fonda dotācijām 2017. gadā ieskaitīti vairāk nekā
CENA 14, 23€
600 tūkstoši
eiro.
Uzsākot Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu
izplatīšanu, LLKC apņēmās sadarboties ar makšķerēšanas biedrībām,
rīkojot bērnu un jauniešu nometnes,
kā arī atbalstīt makšķerēšanas sacensības. Tā sadarbībā ar biedrību
“Carnikavas makšķerēšanas skola”
atbalstītas fīdermakšķerēšanas sacensības Carnikavā, biedrības “Mēs
zivīm” kauss, kā arī sniegts atbalsts
jūras makšķerēšanas sacensībām
“Bušu festivāls” Jūrkalnes teritorijā. Ar LLKC atbalstu pērn notikušas
divas nometnes skolu jauniešiem –
biedrības “Burtnieku makšķerēšanas
un tūrisma skola” rīkotā nometne ar
25 dalībniekiem un biedrības “Mālpils zivīm” rīkotā nometne “Asarītis”
ar 65 dalībniekiem.
LLKC arī iesaistījies projektā
“Atlaid mammu”, kura galvenais
mērķis ir panākt lielāku sabiedrības
izpratni par ilgtspējīgu zivju resursu
izmantošanu, kur kā sadarbības partneri ir Alūksnes pašvaldības aģentūra “ALJA”, Burtnieku novada pašvaldība, Sedas laivu bāze, Babītes
ezera laivu bāze “Vecupenieki”. Jau
no 2018. gada maija jebkurš makšķernieks varēs piedalīties konkursā
“Atlaid mammu”, kuram var sekot
līdzi arī internetā: www.atlaidmammu.lv.

otrā puse

otrā pus e

Maršķerēšanas karšu loterijas uzvarētāju apbalvošana. Sēd galvenās balvas “Outland” laivas ieguvējs Viktors Tiršs no Zilupes (no kreisās) un
LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis. Aizmugurē – “Heinola”
ledus urbju ieguvēji Jānis Faustmanis no Jēkabpils un Sergejs Solims no
Plakanciema

Foto: Iveta Tomsone

pirm ā pus e

Foto: Iveta Tomsone

pirm ā puse

Uzsākot 2018. gada makšķerēšanas
karšu tirdzniecību, organizējām loteriju, kurā elektroniskās kartes pircēji
varēja laimēt noderīgas balvas. Galvenā balva bija 3,6 metrus garā “Outland” piepūšamā gumijas laiva. Loterija noslēdzās ar izlozi 21. februārī.
Loterijas galveno balvu ieguvēji:
• “Outland” piepūšamā laiva – Viktors Tiršs,
• “Heinola” ledus urbis – Sergejs
Solims, Jānis Faustmanis, Aleksandrs
Andruškevičs.
Ar pilnu loterijas balvu ieguvēju
sarakstu var iepazīties www.makskeresanaskarte.lv.
4

Arī 2018. gadā ne tikai izplatīsim
makšķerēšanas kartes, bet arī turpināsim aktīvi darboties gan bērnu,
gan pieaugušo izglītošanā par videi draudzīgu makšķerēšanu. 2018.
gadā tiks organizēti vairāki reģionāli pasākumi bērniem – Daugavpils,
Dobeles, Jelgavas, Ogres, Preiļu,
Saldus, Tukuma un Valmieras LLKC
biroju teritorijās, kā arī pasākumi
pieaugušajiem makšķerniekiem –
Gulbenes, Jēkabpils, Kuldīgas, Liepājas, Siguldas un Ventspils LLKC
biroju teritorijās.
Turpināsim arī iesaistīties makšķerēšanas sacensību atbalstīšanā un
makšķerēšanas sporta popularizēšanā
un citu aktivitāšu organizēšanā. Aktuālajai informācijai par makšķerēšanas karšu pasākumiem sekojiet līdzi
www.llkc.lv. ZL
Miķelis PEISNIEKS,
LLKC Zivsaimniecības
nodaļas projektu vadītājs
e-pasts:
mikelis.peisnieks@llkc.lv
tālr.: 26669444

ATCERIES NOPIRKT UN
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DROŠI AIZRAUJIES!
VAICĀ TIRDZNIECĪBAS VIETĀS
VISĀ LATVIJĀ VAI PĒRC INTERNETĀ

+371 2 946 08 86
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“BIOR” KONSULTĒ AKVAKULTŪRAS SAIMNIECĪBAS

Foto: no “BIOR” arhīva

AKVAKULTŪRA

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Teorētisko mācību “Akvakultūras apmācība vidēja līmeņa speciālistiem” absolventi

N

oslēdzies projekts, kura ietvaros Zinātniskā institūta
“BIOR” Akvakultūras pētniecības un izglītības centra speciālisti sniedza konsultācijas
akvakultūras saimniecībām.

Līdz ar 2017. gada beigām ir noslēdzies EJZF projekts Nr. 17-00F02205-000001 “Zinātniskā institūta
“BIOR” Akvakultūras pētniecības un
izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām”, kas
aizsākās 2017. gada 18. jūlijā.
Šī projekta ietvaros interesentiem
tika piedāvātas praktiskās un teorētiskās zināšanas un pakalpojumi, kas ir
pieejami zinātniskā institūta “BIOR”
zivju audzētavā “Tome”, tās filiālēs,
Akvakultūras, pētniecības un izglītības centrā un institūta laboratorijās,
kā arī tika piesaistīti eksperti no citām
gan vietējām, gan ārvalstu institūcijām un organizācijām.

Aktivitātes vairākās jomās

Projektā piedāvātās aktivitātes bija
sadalītas vairākās jomās un aptvēra dažādas tēmas, piemēram, akvakultūras
tiesību aktu prasības vides jomā, akvakultūras dzīvnieku labturību, tirdzniecības un darījumdarbības stratēģijas,
saimniecību pašreizējās situācijas novērtējumu, attīstības un pilnveides plānu un projektu izvērtēšanu, akvakultū-

ras dzīvnieku audzēšanas metodes, to
slimības, pavairošanu un barošanu.
Par projekta dalībnieku varēja kļūt
jebkura Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta akvakultūras dzīvnieku audzētava, kura pieteica konsultācijām īpašnieku, dalībnieku vai citu
akvakultūras saimniecības norīkotu
personu. Visas konsultācijas un apmācības tika segtas no projekta finansējuma. Latvijā notiekošās aktivitātes tika
finansētas 100% apmērā.
Projekta laikā tika sniegtas četras
individuālās konsultācijas un divas
kolektīvās konsultācijas jeb teorētiskās mācības, aptverot tādas tēmas kā
ietekmes uz vidi novērtējums, akvakultūras dzīvnieku audzēšanas metodes,
tirdzniecības un darījumdarbības stratēģijas un akvakultūras saimniecību
attīstības projektu izvērtēšana. Individuālo konsultāciju laikā pārstāvji no
akvakultūras uzņēmumiem apguva gan
praktiskas iemaņas zivju pavairošanā
un audzēšanā, gan saņēma teorētisku
informāciju par savu saimniecību darbības procesiem un turpmāko attīstību.

Iesaistīti zinoši speciālisti

Viens no kolektīvo konsultāciju pasākumiem bija četru dienu
(32 stundu) teorētiskās mācības “Akvakultūras apmācība vidēja līmeņa
speciālistiem”. Mācības pulcēja deviņu akvakultūras saimniecību pārstāv6

jus, kuri ieguva padziļinātas zināšanas
par lašveidīgo zivju audzēšanu recirkulācijas akvakultūras sistēmās un
zivju produkcijas sagatavošanas procesiem realizācijai. Apmācības vadīja
Clewer Aquaculture OY speciālisti no
Somijas: Pasi Korvonens, Rita Mjūra
un Marti Naukarinens. Otrs bija seminārs “Akvakultūras ietekme uz vidi un
karpu audzēšana (karpu pavairošana,
mazuļu audzēšana, preču zivju audzēšana, barošana u. c.)”. Mācības pulcēja 36 dalībniekus, kuri ieguva padziļinātas zināšanas karpu audzēšanā
un par akvakultūras ietekmi uz vidi.
Mācībās piedalījās seši eksperti, kuri
dalījās savās zināšanās: Tatjana Ratņikova (karpu audzēšanas speciāliste,
Lietuva), Aldis Verners (VVD), Ģirts
Baranovskis (DAP), Jēkabs Dzenis
(DAP), Jānis Ozoliņš (“Silava”), Mārcis Ziņģis (“BIOR”).
Kopumā projekta ietvaros konsultēti 32 cilvēki no 14 akvakultūras
saimniecībām, un papildu semināru
apmeklēja 16 interesenti. Lielākā daļa
saimniecību pārstāvju piedalījās visos
kolektīvo konsultāciju pasākumos.
Kā eksperti tika pieaicināti gan
“BIOR” speciālisti, gan speciālisti no
Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts
vides dienesta, LVM “Silava”, kā arī
ārzemju eksperti no Lietuvas un Somijas.
u 7. lpp.
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UZLABOS ZVEJAS PRODUKTU
IZSEKOJAMĪBU LATVIJĀ

Noteikumu projekts sagatavots, lai
izpildītu Padomes Regulas (EK) Nr.
1224/2009 prasības un nodrošinātu
efektīvu kontroles, pārbaudes un noteikumu izpildes sistēmu, kas ietvertu
cīņu pret nelegālas, nereģistrētas un
neregulētas zvejas darbībām.
Šobrīd spēkā esošajos noteikumos zvejas produktu izsekojamības
sistēma balstās uz papīra formā noformētiem dokumentiem. Lai nodrošinātu efektīvu zvejas produktu izsekojamības sistēmu Latvijā, ZM valsts
informācijas sistēma “Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un
informācijas sistēma” (LZIKIS) tika
papildināta ar elektroniskās izsekojamības nodrošināšanai nepieciešamajiem elementiem.
Tādējādi noteikumos papildus iekļautas tiesību normas, kas nosaka
zvejas produktu elektroniskās izsekojamības mehānismu un citus ar tās
ieviešanu saistītus procesus, lai nodrošinātu to, ka jebkura zvejas produktu
partija no nozvejas vietas līdz mazumtirdzniecības vietai ir izsekojama
visos ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmos.
Tāpat, lai nodrošinātu zvejas produktu elektroniskās izsekojamības

t 6. lpp.
No dalībniekiem
labas atsauksmes

Ļoti labas atsauksmes tika saņemtas no teorētisko apmācību dalībniekiem, kuri izteica vēlmi teoriju papildināt ar praksi Somijā pie apmācību
ekspertiem, kā arī semināru atzinīgi
novērtēja dīķsaimniecību pārstāvji,
praktiķi.
Sakām lielu paldies visiem, kas iesaistījās projektā!
Atbalstu šim projektam sniedza

Foto: Romāns Kozlovskis

aldība 20. februārī atbalstīja Zemkopības ministrijas
(ZM) sagatavoto noteikumu
projektu, kas nosaka nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un
zivju tirdzniecības un transporta
objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes kārtību.

Zivju izkraušana
sistēmas ieviešanu, noteikumi paredz
operatoru pienākumu ievadīt LZIKIS
datus par visām darbībām ar zvejas
produktu partijām (t. sk. par zvejas
produktu transportēšanu, uzglabāšanu, pārdošanu, apstrādi, eksportu un
citām darbībām). Vienlaikus operatoriem jānodrošina identifikācijas numura (kvadrātkoda) uzskatāmība un
pieejamība pie partijām visos produktu aprites posmos. Kā noteikts EK regulā, operatori ir personas, kuras veic
jebkādu darbību, kas saistīta ar jebkuru posmu zvejas produktu ražošanā,
apstrādē, tirdzniecībā, izplatīšanā,
transportēšanā u. tml. Šobrīd LZIKIS
lieto tikai zvejnieki un zivju pirmie
pircēji, taču turpmāk paredzēts, ka visām iesaistītajām personām jeb operatoriem būs jāsaņem LZIKIS pieeja un
jāreģistrē darījumi sistēmā.

Jaunie noteikumi aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta (MK) 2015.
gada 24. marta noteikumus Nr. 141 “Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu
un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi”. Jāatzīmē, ka noteikumu projekta
normu prasības par produktu elektronisko izsekojamību tirgū un datu par darbībām ar produktiem ievadīšanu informācijas sistēmā stāsies spēkā 2018. gada
1. jūnijā. Operatoriem būs iespējams saņemt pieeju LZIKIS un izmantot to arī
pirms noteiktā termiņa.
Plašāka informācija par jaunajiem
MK noteikumiem “Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un
ražošanas telpu pārbaudes noteikumi”
pieejama MK tīmekļvietnē. ZL

Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Šajā, 2018. gadā, ir plānots turpināt konsultāciju darbu līdzīga projekta ietvaros. Konsultācijas varēs
būt kā teorētiska informācija klātienē
kādā konkrētā jautājumā, problēmā
līdz pat esošas vai plānotas iekārtas
vai objekta izvērstam izvērtējumam.
Tās varēs saturēt informāciju no akvakultūras dzīvnieku audzēšanas līdz
pat ražošanas ietekmei uz vidi, konkrētā brīdī vai ilgākā laika periodā,
un gala rezultātā tiks izveidots ek-

spertu sagatavots slēdziens.
Tāpat kā iepriekšējā gadā, tiks plānoti vairāki semināri ar ārvalstu vieslektoru dalību par zivju audzēšanu, to
veselību, produkcijas realizāciju un
citām tēmām. Detalizētākai informācijai par semināriem un konsultācijām
sekojiet Zinātniskā institūta “BIOR”
interneta vietnē. ZL
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ZM informācija

Mārcis Ziņģis, Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
Zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras
pētniecības un izglītības centra vadītājs
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VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS

PĒTĪJUMS PAR
JŪRAS AĻĢU
SANESUMIEM

Z

ivsaimniecības vietējās rīcības grupas īsteno projektu
“Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāna izstrāde Latvijas
piekrastē”.
Katru gadu visā Baltijas jūras piekrastē tiek izskalotas jūras aļģes, veidojas jūras aļģu sanesumi, kas ietekmē pludmales apmeklētāju komfortu:
izdala nepatīkamu smaku, pārklājot
piekrastes seklūdens daļas, izskalotās
aļģes traucē ieiešanu jūrā, rada nepievilcīgu piekrastes ainavu u. c. Tas
būtiski ietekmē gan vietējo iedzīvotāju, gan tūristu labsajūtu, kā arī tūrisma un ar to saistīto nozaru attīstību
piekrastē.
Lai cilvēks ar savu saimniecisko
darbību nenodarītu kaitējumu dabai,
ne visās vietās būtu atļauts jūras aļģes
vākt, jo izskaloto jūras aļģu sanesumu joslas var veidot Eiropas Savienības nozīmes biotopu, kas ir nozīmīga
dzīves vieta Latvijā reti sastopamām,
īpaši aizsargājamām augu sugām, kā
arī biotops ir barošanās vieta daudzām
ūdensputnu sugām.
Līdz ar to, lai nodrošinātu ilgtspējīgu piekrastes apsaimniekošanu, ievērojot gan saimniecisko, gan vides
faktoru, ir svarīgi novērtēt un monitorēt piekrastes sanesumu novākšanas
nepieciešamību un sekas.
Tāpēc biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” sadarbībā ar pārējām
piecām Latvijas Zivsaimniecības
vietējām rīcības grupām ir uzsākusi
īstenot EJZF starpteritoriālo sadarbības projektu, kura mērķis ir izstrādāt
Latvijas piekrastes teritorijai vienotu dokumentu “Jūras aļģu sanesumu
izvērtēšanas un apsaimniekošanas
plāns Latvijas piekrastē”, lai palīdzētu uzņēmējiem, pašvaldībām, pie-

Lapmežciema pludmale

n Projekta mērķauditorija:
Dabas aizsardzības pārvalde, pašvaldības, uzņēmēji,
piekrastes iedzīvotāji.
n Projekta kopējās izmaksas
50 000 eiro, projektu finansē
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.
krastes apsaimniekotājiem un Dabas
aizsardzības pārvaldei īstenot jūras
aļģu apsaimniekošanu, ņemot vērā
gan dabas aizsardzības, gan saimnieciskās intereses.
Plāna izstrāde uzticēta BDR “Baltijas krasti”, līguma izpildē nodarbināta septiņu ekspertu komanda:
botāniķis, ornitologs, entomologs,
jūras mikrobiologs, ekologs, krasta
ģeologs un ekonomists. Līguma izpilde plānota līdz 2018. gada beigām,
kad sabiedrībai tiks prezentēts gala
dokuments.
Dokumentā tiks apkopota informācija par jūras aļģu sanesumu
veidošanās vietām, potenciālajiem
apjomiem, laiku un sugām, sniegts
krasta morfoloģiskais novērtējums
(smilšains, akmeņains, mākslīgi radīts u. tml.), attiecīgi arī sagatavots

kartes materiāls ar zonējumu 100 m
posmos, kā arī apzinātas jūras aļģu
savākšanas un apsaimniekošanas iespējas līcī un atklātas jūras daļā. Tik
padziļināts pētījums par jūras aļģu
sanesumu izvērtēšanu un apsaimniekošanu Latvijā tiek veikts pirmo
reizi, tam ir būtiska loma ilgtspējīgā
piekrastes apsaimniekošanā un resursu izmantošanas plānošanā un izmantošanā visā Latvijas piekrastē.
Izstrādātais plāns palīdzēs atbildīgajām instancēm pieņemt pamatotus
lēmumus, uzņēmējiem, kas nodarbojas vai plāno nodarboties ar jūras aļģu
savākšanu un/vai pārstrādi, – plānot
sava darba apjomus. ZL
Ilze Turka, biedrības “Partnerība laukiem
un jūrai” administratīvā vadītāja

SAGATAVOTA
Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Apgādā
Rīgas iela 34, Ozolnieki,
Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.,
LV-3018
tālr.: 63050220
Iespiests “UnitedPress Tipogrāfija”
Citējot un/vai pārpublicējot izdevuma “Zivju Lapa” rakstus, atsauce
obligāta. Pārpublicēšanai jāsaņem
Apgāda rakstiska atļauja.

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Jūrlietu
un zivsaimniecības fonds
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