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AKTUALITĀTES

ATBALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMIEM
COVID-19 IZRAISĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

L

ai palīdzētu zivsaimniecības uzņēmumiem mazināt koronavīrusa Covid-19 izraisītās sekas, Zemkopības
ministrija ir izstrādājusi vairākus
Ministru kabineta noteikumu projektus,
kurus virza apstiprināšanai Ministru kabinetā. Atbalsts zvejniecības, akvakultūras un zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem līdztekus citiem valsts līmenī
paredzētiem atbalsta instrumentiem būs
pieejams Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam ietvaros.
Publisko finansējumu Rīcības programmas pasākumā “Zvejas darbību pagaidu
pārtraukšana” varēs saņemt gan zvejas kuģu
īpašnieki, gan zvejas kuģu apkalpes locekļi
(zvejnieki), ja Covid-19 uzliesmojuma dēļ
ar zvejas kuģi laika periodā, kas nav mazāks
par 14 dienām, ir pārtrauktas visas zvejas

darbības. Atbalstu par zvejas kuģa stāvēšanu
varēs saņemt tas zvejas kuģa īpašnieks, kuram kopējās nozvejas apjoms ir samazinājies vismaz par 20 procentiem salīdzinājumā
ar attiecīgo laikposmu iepriekšējā gadā. Šajā
nozvejas apjomā netiks ieskaitīta mencu
nozveja, jo mērķēta tās zveja 2020. gadā ir
aizliegta. Vienlaikus atbalsta pretendentam
būs jāatbilst nosacījumiem, kas pierāda, ka
tas ir aktīvs komerczvejas dalībnieks, no
kuriem būtiskākie: kuģa īpašniekam ir jābūt
spēkā esošai zvejas atļaujai (licencei), kā arī
iepriekšējos divos gados tam jābūt zvejā pavadījušam vismaz 120 zvejas dienas. Savukārt zvejniekam, kas ir strādājis uz attiecīgā
kuģa, jāizpilda nosacījumi par 120 nostrādātajām dienām uz zvejas kuģa iepriekšējos
divos gados, valsts budžetā jābūt veiktām
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
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iemaksām, kā arī jābūt spēkā esošam Jūrnieku reģistra kvalifikācijas sertifikātam.
Normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
atbilstošajam zvejas kuģa īpašniekam un
zvejniekam tiks piešķirts finansiāls atbalsts,
lai kompensētu konkrētā zvejas kuģa dīkstāves izdevumus un ar to neiegūtos ienākumus,
kā arī sniegtu kompensāciju zvejniekam.
Lauku atbalsta dienestā atzītas zvejas
produktu ražotāju organizācijas varēs saņemt atbalstu zvejas produktu uzglabāšanai
pasākumā “Uzglabāšanas atbalsts”. Veicot
zvejas produktu uzglabāšanu, jāievēro
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
Zemkopības ministrijas publicētās sliekšņa
cenas un tehniskās un finansiālās izmaksas,
kas saistītas ar zvejas produktu stabilizēšanu un uzglabāšanu.
u2. lpp.
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Jāievēro virkne citu nosacījumu zvejas produktu uzglabāšanai un paziņošanai par attiecīgo darbību veikšanu.
Publisko finansējumu Rīcības programmas pasākumā “Pasākumi sabiedrības veselības jomā” varēs saņemt
koronavīrusa Covid-19 uzliesmojuma
dēļ skartie Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītie akvakultūras uzņēmumi.
Esošie akvakultūras uzņēmumi atbalstu
varēs saņemt, ja kopējā darījumu vērtība
Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā
pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā 2020. gada ceturksnī vai pēdējo
trīs mēnešu laikposmā pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas ir vismaz par
20 procentiem mazāka nekā attiecīgajā
2019. gada ceturksnī vai trīs mēnešu
laikposmā. Savukārt atzīts akvakultūras
uzņēmums, kurš pēdējā gada laikā ir pabeidzis īstenot Lauku atbalsta dienestā
apstiprinātu būvniecības projektu darbības uzsākšanai akvakultūrā, atbalstu
varēs saņemt, ja projektā būs plānots
produkcijas eksports 2020. gadā, bet
Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā
pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā par 2020. gada attiecīgo ceturksni
vai pēdējo trīs mēnešu laikposmā pirms
projekta iesnieguma iesniegšanas nebūs
veikts preču eksports, kā arī Lauku at-
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balsta dienests būs konstatējis, ka uzņēmumā ir produkcija, kas gatava realizācijai. Atbalsta pretendentam tiks skatīta
atbilstība arī tādiem nosacījumiem kā
nodokļu parādi uz projekta iesnieguma
iesniegšanas brīdi, kas nevar pārsniegt
1000 eiro, kā arī, vai tas ir iesniedzis
Centrālajā statistikas pārvaldē pārskatu
par darbību akvakultūras jomā par 2019.
gadu. Atbalsts tiks piešķirts vienu reizi,
un tā apjoms esošajiem akvakultūras
audzētājiem tiks aprēķināts 10% apmērā no iepriekšējā gada ieņēmumiem,
savukārt uzņēmumiem, kuri tikko uzsākuši darbību – 10% apmērā no projektā
plānotā neto apgrozījuma no darbības
akvakultūrā 2020. gadā.
Publisko finansējumu pasākumā
“Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” varēs saņemt Pārtikas un veterinārajā
dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes
uzņēmums, kā arī reģistrēts zvejas produktu apstrādātājs mājas apstākļos, kuru
ietekmējusi koronavīrusa Covid-19 izplatība. Atbalstu varēs saņemt, ja pēdējā
noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas vismaz 50 procentu no pretendenta kopējā neto apgrozījuma veido neto
apgrozījums no zvejas produktu apstrādes, kā arī saražotās zvejas produkcijas
neto apgrozījums 2020. gadā laikposmā
no marta līdz jūnijam vai kādā no šī laik-

posma mēnešiem ir samazinājies vairāk
nekā par 20 procentiem salīdzinājumā ar
2019. gada attiecīgo periodu. Atbalstu
piešķirs vienu reizi, un tas būs 20 procentu apmērā no starpības starp saražotās produkcijas neto apgrozījuma vērtību
laikposmā no 2020. gada marta līdz jūnijam vai kādā no šī laikposma mēnešiem
un neto apgrozījuma vērtību 2019. gada
attiecīgajā laikposmā vai mēnesī. Lai
gūtu pārliecību par pretendenta sniegto
datu pareizību, tam jāiesniedz arī zvērināta revidenta apliecinājuma ziņojums.
Atbalsta pretendenta nodokļu parāds uz
projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi
nevarēs pārsniegt 1000 eiro.
Pieteikšanos atbalsta saņemšanai
pasākumos “Zvejas darbību pagaidu
pārtraukšana”, “Pasākumi sabiedrības
veselības jomā” un “Uzglabāšanas atbalsts” Lauku atbalsta dienests izsludinās tūlīt pēc attiecīgo Ministru kabineta
noteikumu stāšanās spēkā, un tā būs pieejama piecas dienas pēc attiecīgā sludinājuma publicēšanas. Pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”
atbalstam varēs pieteikties jau atvērtajā
projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā
tūlīt pēc attiecīgo MK noteikumu grozījumu apstiprināšanas. ZL
Edīte Kubliņa, ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja

VIETĒJĀS PĀRTIKAS PIEGĀDĀTĀJI – WWW.NOVADAGARSA.LV!

I

Aicinām pieteikties arī citus zivju
produkcijas tirgotājus, kuri lielākoties izmanto Baltijas jūras un/vai Latvijā audzētas vai nozvejotas zivis. Par iespēju tikt
iekļautam katalogā rakstīt kristaps.gramanis@llkc.lv vai arī zvanīt 28304909.
Katalogā var atzīmēt izvēlni “Iespējama piegāde” un atrast sev tuvāko
vietējo produktu ražotāju. Aicinām ar
saimnieku sazināties individuāli. Tādējādi uzreiz kļūs skaidrs, vai viņam
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espēju katrā Latvijas
reģionā atrast sev tuvāko vietējās pārtikas
ražotāju, kurš nodrošina arī savas produkcijas
piegādi, piedāvā LLKC
jaunais elektroniskais katalogs www.novadagarsa.
lv. Katalogā pieejami arī
zivju un zivju produkcijas
tirgotāji, ko visērtāk atrast, izmantojot filtru.

pieejami jūs interesējošie produkti, kā
viņš tos piedāvā saņemt un kā veikt
apmaksu. Šādā veidā katrs pats var
izveidot savu pārtikas piegādātāju sarakstu, ko izdrukāt un lietot. Informā2

cija tiek aktualizēta regulāri. Pašlaik
katalogā ievadīta informācija par vairāk nekā 600 saimniecībām, no kurām
piegādes nodrošina 470. ZL
LLKC informācija
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PIEKRASTES ZVEJA
Biedrības “Mazjūras zvejnieki” dibinātāji un atbalstītāji Bērzciemā 2020. gada 6. martā

NODIBINĀTA MAZJŪRAS ZVEJNIEKU BIEDRĪBA

L

ai saglabātu un popularizētu
piekrastes zvejas tradīcijas
un veicinātu paaudžu maiņu,
martā nodibināta biedrība
“Mazjūras zvejnieki”. Tās dibinātāji ir kopskaitā 11 fiziskas un juridiskas personas – zvejnieki no Engures, Bērzciema un Mērsraga.

Biedrības dibināšanas iniciators ir
zvejnieks vairākās paaudzēs Andris
Cīrulis no Bērzciema, kura ikdiena
saistīta ar zveju gan piekrastē, gan
iekšējos ūdeņos – Engures ezerā. “Jau
ilgāku laiku ar vīriem spriedām, ka
piekrastes, bet jo īpaši iekšējo ūdeņu
zvejnieki ir aizmirsti, nozares politika
nav mums labvēlīga. Piekrastes zvejnieku skaits ir samazinājies arī mūsu
pusē, piekrastes zvejas prasmes un
tradīcijas, kas ir apgūstamas tikai no
paaudzes paaudzē, pamazām zūd. Paši
daļēji esam vainīgi, jo katrs individuāli nevaram savas intereses aizstāvēt
ne pašvaldībā, ne valsts institūcijās,
nepieciešams apvienoties,” stāsta
A. Cīrulis.

Biedrības dibināšana apspriesta ilgāku laiku, dažbrīd pat šķitis – vai jēga to
darīt, jo nav ticības, ka arī biedrībā kāds
ieklausīsies. Izšķirošais lēmums “par”
tika pieņemts februārī, kad iniciatīvu
tikies ar piekrastes zvejniekiem izteica
Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktors
Ģirts Krūmiņš un LAD Zivsaimniecības
un valsts atbalsta departamenta direktors
Rinalds Vācers. Nopietnā interese par
zvejnieku ikdienu un vajadzību uzklausīšana pierādīja, ka LAD piekrastes teritoriju attīstība ir dienaskārtības jautājums.
Biedrības dibināšanas procesu veicināja
arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Cimermanis, pēc kura iniciatīvas marta sākumā Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariāta projektu
vadītājs Kristaps Gramanis sadarbībā ar
LLKC Tukuma biroju sarīkoja informatīvu semināru piekrastes zvejniekiem. Tā
laikā notika arī biedrības dibināšanas dokumentu parakstīšana.
To, ka piekrastes zvejnieki Rīgas
līča Kurzemes pusē ilgi gaidījuši brīdi, kad izveidosies viņu intereses aiz-

stāvoša organizācija, apliecina fakts,
ka tai pievenoties vēlas aizvien lielāks
zvejnieku skaits ne tikai no Engures
un Mērsraga, bet arī Talsu novada piekrastes. Risināmo jautājumu ir daudz:
par investīciju piesaisti piekrastes uzņēmumos; par savstarpējās sadarbības
veicināšanu gan zivju noieta, gan piekrastes tūrisma veicināšanai, par roņu
kompensāciju mehānisma pilnveidošanu; zivju krājumu saglabāšanu un
atjaunošanu iekšējos ūdeņos, konkrēti – Engures ezerā un vēl virkne citu.
Biedrība secinājusi, ka piekrastes teritorijā ļoti nepieciešams attīstīt konsultāciju atbalstu, ko spētu nodrošināt
LLKC, jo viens no nopietnākajiem
šķēršļiem ne tikai investīciju piesaistē,
bet arī kompensējošo maksājumu saņemšanā ir tieši informācijas trūkums
un projektu rakstīšanas neprasme.
Jārēķinās, ka zvejnieku ikdiena ar, tā
teikt, papīru darbiem nav saistīta, tādēļ pat tās nedaudzās iespējas saņemt
atbalstu, kas ir, dažkārt viņiem aiziet
gar degunu. ZL
Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens
medību kartes
var iegādāties internetā:
makskeresanaskarte.lv.
Izplatītājs: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, tālr. 29460886.
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REŅĢE NĀK KOPĀ AR VASARU

Zivju ir maz vai nemaz – tā šopavasar
secināja ne viens vien piekrastes zvejnieks, maijā uzsākot reņģu zveju stāvvados, vai arī pēc pavasara lieguma beigām
15. majā, sākot tīklu zveju. Zivju “raža”
līcī jau no paša gada sākuma nebija
daudzsološa – ledus trūkums līdz lieguma laika sākumam it kā ļāva notikt zvejai
arī ziemas mēnešos, taču zivju pie krasta
bija maz. Vienlaikus ziemas siltos laikapstākļus novērtēja lielākie lomu un zvejas aprīkojuma postītāji – roņi, kas, pēc
zvejnieku novērojumiem, agrajā pavasarī
palika tepat piekrastē, nevis, kā ierasts,
aizceļoja “bērnoties” uz Igaunijas ūdeņiem pie Roņu salas. Līdz ar to tās pašas
nedaudzās vērtīgās zivis, kas iekļuva tīklos, tapa roņu apēstas, vienlaikus nodarot
arī pamatīgu skādi un liekus izdevumus.
Par laimi vai par nelaimi, pieprasījums pēc vietējām zivīm aug gadu no
gada – lielākie vērtīgo zivju pircēji ir
krogi un restorāni gan Rīgā, gan piekrastē, tāpat arī tirgi, taču tiem nākas stāties
aizvien garākās rindās, lai pie vērtīgās
izejvielas tiktu. Daudzviet, jo īpaši Rīgai
pietuvinātajā piekrastē, labas zivis kļuvušas par deficītu. Te pieprasījumu nemazināja pat ārkārtas situācija valstī. Arī
pieprasījums pēc mazāk vērtīgajām reņģēm šogad caurmērā ir lielāks, tiesa – ne
visur piekrastē. Covid-19 veicināja pieprasījumu pēc zivju konserviem, ražošanas apjomi pieauga un līdz ar to – reņģu
cena. Ja iepriekšējos gados lielākā daļa
reņģu par sīknaudu nonāca zivju miltu
rūpnīcās, tad šogad pārstrādes uzņēmumos, no kuriem daži jau pamanījušies
publiski pasūkstīties par pārāk augsto
izejvielas cenu – 35 un vairāk centiem
kilogramā, kamēr iepriekšējos gados varēja maksāt nieka padsmit centus.
Tomēr nosacīti augstā reņģu cena
vāji kompensēja tās grūtības, ar kurām
piekrastes zvejniekiem šogad nācās
saskarties, uzsākot stāvvadu zveju. Aptaujājām piekrastes zvejas uzņēmumu
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ikai līdz ar siltāka laika iestāšanos maija beigās Baltijas jūras Rīgas līcī stāvvados
sāka ienākt reņģes. Ieilgušais
pavasara aukstums kopā ar spēcīgo
vēju bija galvenais kavēklis reņģu
zvejai piekrastē, bet valdības noteiktais ārkārtas stāvoklis Covid-19
dēļ daudziem piekrastniekiem nevis
traucēja, bet pat nāca par labu.

Engures uzņēmuma “Nemo-Z” vīriem viens no lielākajiem lomiem bija 28. maijā
saimniekus – gan tos, kuri strādā Rīgas
līci, gan pie atklātās jūras, par šā gada
zvejas sezonu. Jāuzsver, ka aptauja
notika maija vidū, kad ilgstoši turējās
vēss laiks un spēcīgi vēji.
Ziemeļkurzemes piekrastē, Kolkā z/s “Zvīņas” īpašnieks Andris
Laukšteins informēja, ka maija vidū
reņģu nozveja ar stāvvadu bija ļoti slikta ilgstošo ziemeļu vēju dēļ, un ūdens
temperatūra ir ļoti auksta. Aukstuma
dēļ reņģu sezona vēl īsti nebija
sākusies. Ārkārtas situācijas dēļ pilnībā
pārtraukts reņģu noiets uz Centrāltirgu,
kur tās varēja pārdot par augstāku cenu.
Arī Kolkas z/s “RĀMAS” īpašnieks Agris Vansovičs apstiprina A.
Laukšteina teikto par reņģu stāvvadu
zveju, piemetinot, ka šogad turpinās
pagājušā gada scenārijs ar ļoti sliktiem
laika apstākļiem reņģu nozvejai. Laika apstākļu uzlabošanās maija beigās
esot pārāk vēlu, lai reņģes iepeldētu
Ziemeļkurzemes piekrastē. Tomēr pats
sezonas sākums esot bijis labs, bet šis
periods bijis ļoti īss. Reņģu cena esot
laba, bet trūkst produkcijas.
Zvejnieku saimniecība “Garāji” Rojas novadā šogad vairs neliek
stāvvadus, jo zivju resursu esot maz
un trešo gadu nav redzēta lielā reņģe.
Maija vidū lielākie darbi bija pie laivu
remontiem, lai maija beigās varētu sākt
luču zveju ar murdiem. Rojas pusē Covid-19 dēļ esot apsīcis tūrisms, viesu
mājas nestrādā un ar zivju tirdzniecību
ļoti bēdīgi. Grūti atrast jaunus cilvēkus,
kuri gribētu nodarboties ar zvejniecību, jo šī nav nozare, kur var gūt lielu
4

peļņu. Maijā Rojā vēl valdīja klusums,
bet “Garāju” saimnieki cer, ka ar jūniju
situācija uzlabosies, jo īpaši lielas cerības tiek liktas uz tūrisma atjaunošanos. Piekrastes zvejniecība pamazām
iznīkst, jo veco vietā jauni nenāk, kā to
mainīt, risinājuma neredz.
Ne tik bēdīgā noskaņojumā darbojas
Engures piekrastes zvejas uzņēmums
“Nemo-Z”. Sezonas sākumā līdz siltā laika atnākšanai maija beigās gājis
kā pa kalniem un lejām – dažu dienu
reņģu vairākas tonnas, pēc tam vairākas
dienas – vien dažas kastes. Tikai līdz ar
siltāka laika atnākšanu maija beigās parādās cerība uz ražīgu sezonu, kad reņģu
stāvvados ir tonnām. Ja vien laikapstākļi
pieturēsies silti un mierīgi, ir cerība, ka
nozvejot izdosies tikpat, cik pērn. Engurnieku reņģes šajā sezonā nonāk lielākoties pārstrādei, kas maksā krietni vairāk
nekā iepriekšējos gadus, pēc tam –
tirgus, pārpalikumi – zivju miltos.
Līdzīgi zveju vērtē tuvāk Rīgai, Lapmežciemā, kur zvejo Uldis Meiers,
kurš, uzrunāts maija sākumā, atzīst:
“Auksts, nenāk zivtiņa pie mums.” Cik
dzirdot, tad citiem piekrastes zvejniekiem
klājoties līdzīgi. Darbus uz ūdens traucēja ne tikai aukstums, bet arī biežie stiprie
vēji. Lielākā daļa Lapmežciemā nozvejoto zivju aiziet miltos, un, tā kā mitu rūpnīcām Covid-19 neskādē, ārkārtas situācija
zivju tirdzniecību neietekmē. U. Meiers
atzina, ka tirgus uzpircēji reņģi pirka ļoti
maz, te gan bijusi jūtama ārkārtas situācijas ietekme, taču maija vidū tur cilvēki
pamazām sāk atgriezties, un līdz ar to ir
cerība uz lielāku noietu.
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Kūpinātas reņģes no Kurzemes namiņa
Arī Vidzemes piekrastē zvejniekiem darbu apgrūtināja vējš un vēsais
pavasaris. Jānis Krūmiņš, SIA “Aļģes 1” no Salacgrīvas maija vidū saka
tā: “Stāvvadu zveju traucē vējš, tāpēc
ar vareniem lomiem nevaram lielīties.
Domājam, ka reņģes arī lielā skaitā
nav vēl ienākušas piekrastē. Taču zveju turpināsim un ceram uz labākiem
lomiem. Izsludinātā ārkārtas situācija
nav ietekmējusi zivju tirdzniecību, jo
varam tās nodot AS “Brīvais vilnis””.
Harijs Švarcbahs, SIA “Grif 93”:
“Pagaidām laika apstākļi traucē procesu,
tikai viens stāvvads ielikts, vēja dēļ esam

ierobežoti biežāk raudzīt lomu – rezultāts
nav iepriecinošs. Realizācijas problēmu
nav, noņēmēji reņģei ir, ārkārtas situācija
netraucē tirdzniecību. Gaidām uz labāku
laiku un lomu palielināšanos!”
Kristaps Rausis, ZKS “Vecdaugava” Pierīgā: “Mūsu stāvvadu zvejai
traucē laika apstākļi, lielais vējš. Patlaban reņģe ir aptuveni pluss/mīnuss
puse no tā, kas bija pagājušā gadā maija vidū. Vēja dēļ nevar ielikt arī zivju
murdus. Pāris murdu ir, kaut ko jau noķērām, pircēji ir tie paši, kas ņem reņģi.
Roņi arī noķērās. Lielu akcentu uz citu
zivju un roņu zveju neliekam, jo tura-

UZZIŅA

Reņģu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2020. gadam pa ģeogrāfiskajiem
rajoniem
Nr.
p.
k.

Pašvaldība, uz
Rīgas līča
Rīgas līča reņģes
Rīgas līča reņkuras teritorijas piekrastes dalījums
nozvejas apjoma
ģes nozvejas
piekrasti attiecas
ģeogrāfiskos
limits, % pa piekrastes apjoma limits
limits
rajonos
ģeogrāfiskiem rajoniem*
tonnās
1. Limbažu novads
Austrumu rajons
21,7
579
2. Salacgrīvas novads
3. Saulkrastu novads
Dienvidu rajons
35,1
937
4. Carnikavas novads
5. Rīgas pilsēta
6. Jūrmalas pilsēta
7. Engures novads
Rietumu rajons
43,2
1154
8. Mērsraga novads
9. Rojas novads
10. Dundagas novads
KOPĀ
100
2670 **

* Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra
noteikumu Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 3. pielikumam.
** No kopējā Rīgas jūras līča piekrastei paredzētā reņģu nozvejas apjoma limita
(2781 tonnas) nodalīti 4% jeb 111 tonnas reņģu zvejai ar tīkliem saskaņā ar iepriekš
minēto Ministru kabineta noteikumu Nr. 1375 2.2. apakšpunktu.
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mies uz reņģu un nēģu lomiem.”
Slikta situācija ir atklātās jūras piekrastē, kur tradicionāli reņģu ir mazāk
un tās ir vājākas nekā Rīgas līcī. Oskars
Kadeģis, z/s “Oskars”, Nīcas novads:
“Reņģu zvejā mums ir problēma jau ceturto gadu, tā ir vāja, teju neēdama, nārsta
reņģes neredz. Šo zivi vairs nezvejojam.
Tagad ir grunduļu sezona. Vasarā zvejojam mūsu pašu pleksti, zušus, asarus
un citas pieejamās zivis. Tirdzniecību
ārkārtas situācija neietekmēja, drīzāk
ietekmēja laika apstākļi un zivsaimniecības jomā esošie ierobežojumi. Galvenais – menca mums ir liegta, jo tai nav
limitu, tā ir atļauta tikai piezvejā. Tāpēc
uzsvaru liekam uz iespēju nopelnīt ar
pārstrādātām zivīm.” Vaicāts, vai zvejnieks izmanto kādus jaunus risinājumus
zivju tirdzniecībā ārkārtas situācija laikā,
O. Kadeģis saka: “Uz vietas kūpinu zivis
un gatavo produkciju piegādāju Liepājā.
Nesen Jūrmalciemā, Nīcas novadā, atklāju Zvejnieka māju “Oskars” un sāku zivis
tirgot uz vietas, līdz ar to piegādēm uz citām tirdzniecības vietām īsti vairs neatliek laika. Pircēji paši piebrauc svaigai
produkcijai pakaļ. Kas nekait, līdz mums
ir labs ceļš, pircējs atbrauc un, ja zivis vēl
kūpinās, tad pa to brīdi mierīgi var aiziet līdz jūrai un atgriežoties dabūt tikko
pagatavotu siltu zivi. Piedāvāju auksti
un karsti kūpinātu zivi, kas pagatavota
pēc labākajām Jūrmalciema tradīcijām.
Ikviens var sekot aktuālajam piedāvājumam Facebook mājaslapā – Zvejnieka
māja “Oskars”.”
Pāvilostas novadā aptaujājām
IK “Santa VV” pārstāvi Ēriku
Freidenfeldu un z/s “Kaija” pārstāvi
Jāni Pētermani. Vaicāti, kā veicas ar
stāvvadu reņģu zveju un pārējo piekrastes zveju, viņi saka, ka šogad zveju traucē vēji, tādēļ nevar tikt jūrā. Ārkārtējā
situācija Covid-19 dēļ zveju neietekmē.
Ar zivju tirdzniecību sokoties labi, tiesa,
J. Pētermanis iebilst, ka nedaudz nelabvēlīga ietekme gan esot slēgto restorānu
un kafejnīcu dēļ, kas bija lielākie vērtīgo
zivju pircēji. Pāvilostas zivju veikalā gan
pieprasījums esot labs, jo pavasarī šajā
miestā uzturējās daudz rīdzinieku. Toties
Liepājas tirgū tirdzniecības vieta slēgta,
jo krasi samazinājies pircēju skaits. ZL
Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja
Zvejniekus aptaujāja: piekrastes teritoriju
attīstības konsultanti: Santa Ansone, Jānis
Kravalis, Inga Lēmane, Ilze Šteine; lauku
attīstības konsultante Sarma Rotberga; LLKC
Liepājas biroja vadītājs Aleksejs Kačanovs
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“MANA COPE” – PALĪGS
IEKŠĒJO ŪDEŅU APSAIMNIEKOTĀJIEM

atvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs ir radījis interaktīvu palīgu makšķerniekiem
“Mana Cope”, kas pieejams gan
kā interneta resurss www.manacope.
lv, gan kā mobilā lietotne Android un
iOS ierīcēm. Šoreiz pastāstīsim par
to, kā “Mana Cope” var palīdzēt iekšējo ūdeņu apsaimniekotājiem.
Kartes sadaļa “Kur copēt?” Mobilajā lietotnē iestrādāta karte ar Latvijas upēm, ezeriem un ūdenskrātuvēm.
Karte ir ne tikai vizuāls Latvijas ūdeņu
atspoguļojums, bet gan vizuāla datu
bāze, kur iegūt informāciju par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām, kur
pastāv ierobežojumi makšķerēšanai,
sezonāliem liegumiem, makšķerēšanai
bīstamām vietām, laivu lietošanas un
ātruma ierobežojumiem uz ūdeņiem,
kā arī par makšķerniekiem draudzīgām vietām, t. sk. laivu ielaišanas vietas, naktsmītnes, laivu nomas u.tml.
makšķerēšanai noderīgiem servisiem.
“Mana Cope” kartē iestrādāts arī Copes asistents, piemēram, makšķernieks,
aktivizējot savu atrašanas vietu, saņem
brīdinājumus par tuvošanos vai atrašanos teritorijās, kur pastāv jebkādi ierobežojumi makšķerēšanai.
“Mana Cope” karte būs noderīgs
palīgs tiem iekšējo ūdeņu apsaimniekotājiem, kuri saimnieko īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vai to tiešā
tuvumā. Lietotnes kartē dabas teritorijas tiek iezīmētas, pamatojoties uz
normatīvos aktos – likumos, ministru
kabinetu noteikumos vai pašvaldību saistošos noteikumos – noteiktām
koordinātām. Tāpēc viegli izveidot
norādes par teritorijām, kur pastāv
ierobežojumi apmeklētājiem vai makšķerniekiem. “Mana Cope” palīdz
arī kontrolējošiem dienestiem viegli orientēties pie ūdeņiem un vizuāli
saprast, vai makšķernieks ir pārkāpis
likumdošanas prasības vai nē.
Iekšējo ūdeņu apsaimniekotāji sadarbībā ar “Mana Cope” radošo komandu var vienoties par kartē norādāmām makšķerniekiem draudzīgām
vietām vai piekļuves vietām pie ūdeņiem, kuras makšķernieki var izmantot un nebaidīties par iespējamiem
pārkāpumiem.

Elektronisko makšķerēšanas licenču tirdzniecība. “Mana Cope”
lietotājiem piedāvā iespēju iegādāties
gan elektroniskās Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kartes, gan elektroniskās makšķerēšanas
licences populārākajām licencētajām
makšķerēšanas vietām Latvijā. Veicot
elektronisko makšķerēšanas licenču tirdzniecību sadarbībā ar “Mana
Cope”, apsaimniekotājiem tiek piedāvātas šādas iespējas:
• definēt tirdzniecības nosacījumus –
kad sākt licenču tirdzniecību, limitēt
licenču skaitu dienai un periodam,
vienam makšķerniekam atļauto aktīvo licenču skaitu, noteikt dienas, kad
licenču tirdzniecība netiek veikta, piemēram, ūdenstilpes saudzes dienas vai
sacensības u. c. iespējas;
• licenču kontroles sistēma gan sms
veidā, gan ar īpašu piekļuvi apsaimniekotāja sistēmas datiem apsaimniekotāja definētām pilnvarotām personām;
• definēt personas, kam liegta licenču iegāde konstatētu pārkāpumu dēļ,
un noteikt periodu, cik ilgi šie ierobežojumi ir spēkā;
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• noteikt periodu, cik bieži makšķerniekam tiek atgādināts par neiesniegtu lomu atskaiti;
• lomu reģistrācija online režīmā,
apsaimniekotājs redz licencei piesaistītos lomus pirms licences atskaites
iesniegšanas;
• uzraudzīt licenču tirdzniecību un
licencēm piesaistīto lomu informāciju;
• definēt personas, kurām atļaut
piekļuvi sistēmas datiem;
• apsaimniekotāju atskaišu veidošana;
• tehniskais atbalsts.
Lai lietotne saturētu aktuālu un
makšķerniekiem nozīmīgu informāciju, ir izveidotas saziņas iespējas ar
“Mana Cope” uzturētājiem, izveidota
lietotnes lapa sociālajā tīklā Facebook,
kā arī “Mana Cope” palīgu grupa, profils Instagram. Lai uzzinātu vairāk par
sadarbības iespējām ar “Mana Cope”,
lūdzam sazināties ar tās radošo komandu, zvanot uz tālr. 26360007 vai
sūtot e-pastu uz info@manacope.lv!
Dodies copēt? Paķer līdzi “Mana
Cope”! ZL
“Mana Cope” komanda
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TURPINA PROJEKTU IZSKATĪŠANU
UN PIEŠĶIR ATBALSTU

ivju fonds (ZF) turpina piešķirt finansējumu zivju pētījumiem, to pavairošanai un
aizsardzībai, kā arī sabiedrības informēšanai un dalībai starptautiskos pasākumos šajās jomās.
Ņemot vērā ārkārtas situāciju, elektroniskās saziņas veidā notikušas jau
trīs ZF padomes sēdes.
ZF padomes sēdē 17. un 18. martā
tika izskatīti pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju
resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” un pasākumam “Dalība
starptautiskos pasākumos, konferencēs
un apmācībās saistībā ar zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”
2020. gada 1. kārtā iesniegtie projekti.
Pilnā vai daļējā apmērā atbalstīti 18
sabiedrības informēšanas pasākumiem
iesniegtie projekti, piešķirot finansējumu 180 353,61 eiro, un dalībai 10 starptautiskos pasākumos iesniegtie projekti,
piešķirot 27 466,15 eiro. Diemžēl vairāki dalībai starptautiskos pasākumos atbalstītie projekti neilgu laiku pēc sēdes
jau tika atsaukti, ņemot vērā situāciju
pasaulē saistībā ar slimību Covid-19.
ZF padomes sēdē 24. un 25. martā izskatīti pasākumam “Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir
atļauta makšķerēšana” 2020. gada 1.
kārtā iesniegtie projekti. ZF atbalstam
pilnā vai daļējā apmērā kvalificējās 62
iesniegtie projekti, kas visi arī tika atbalstīti. Projektiem piešķirts finansējums 335 509,51 eiro.
ZF padomes sēdē 28. un 29. aprīlī izskatīti pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes
vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība” un pasākumam “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā
zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”
2020. gada 1. kārtā iesniegtie projekti. ZF
atbalstam pilnā vai daļējā apmērā kvalificējās 26 pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes

Projektos, kuros paredzēta tehnisko līdzekļu iegāde kontroles
pasākumu nodrošināšanai, tiek noteikts šāds maksimālais ZF finansējuma
atbalsta apmērs (neskaitot projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru,
kas netiek ierobežots) vienas tehniskās vienības iegādei:
I Kvadricikls, sniega motocikls vai cits transporta līdzeklis,
kura iegādi pieļauj ZF atbalsta nosacījumi
II RIB tipa laiva:
• iekšējiem ūdeņiem
• jūras ūdeņiem
III Stikla šķiedras vai alumīnija laiva
IV Laivas dzinējs
• izmantošanai iekšējos ūdeņos
• izmantošanai jūras ūdeņos
V Drons ar komplektāciju un apmācības nodrošinājumu
VI Tālskatis
VII Nakts redzamības iekārta
VIII Video kamera ar SD kartēm
IX Termokamera
X Sporta kamera (digitālā kamera video filmēšanai sarežģītos
apstākļos) ar komplektāciju
XI Meža kamera ar komplektāciju
XII Eholote ar iekšējiem ūdeņiem izmantojamu GPS
XIII Eholote ar jūras ūdeņiem izmatojamu radiosistēmu
XIV Rokas GPS ar komplektāciju
XV Planšetdators kontroles nodrošināšanai un uzraudzībai

vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība” kārtai iesniegtie projekti, kam tika piešķirts finansējums 231
949,86 eiro, un 14 pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana
un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”
kārtai iesniegtie projekti, kam piešķirts
finansējums 68 218,63 eiro.

No 2. jūnija līdz
15. augustam var iesniegt
projektus zivju resursu
aizsardzības pasākumam

ZF padome nolēma izsludināt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” projektu iesniegumu iesniegšanas
2020. gada otro kārtu ZF pasākumam
“Zivju resursu aizsardzības pasākumi,
ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas
kārtējos izdevumus)”. Pretendenti projektus varēs iesniegt no šī gada 2. jūnija
līdz 15. augustam. Kopējais kārtai pieejamais atbalsta apmērs ir 90 000 eiro.
Projektu iesniedzējiem jāievēro
nosacījums, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta
vairāku iesniegto projektu summa
7

12 500 eiro
1500 eiro
6000 eiro
9000 eiro
3500 eiro
8000 eiro
4500 eiro
450 eiro
2500 eiro
400 eiro
3000 eiro
600 eiro
350 eiro
3000 eiro
9000 eiro
600 eiro
850 eiro

nedrīkst pārsniegt maksimālo atbalsta
apmēru 20 000 eiro, izņemot projektu pieteikumus, kurus iesniedz valsts
institūcijas, kuru kompetencē saskaņā
ar Zvejniecības likumu ir zivju resursu
aizsardzība un uzraudzība.
Uzmanību! Visos pasākumos norādītais projekta iesniedzēja konkrētais
līdzfinansējuma apmērs un tā izlietojums projekta mērķiem, pabeidzot projektu, jāpierāda ar atbilstošiem finanšu
dokumentiem. Ja Lauku atbalsta dienests (LAD), pārbaudot iesniegtos dokumentus, konstatēs, ka līdzfinansējums
ir bijis mazāks, nekā sākotnēji norādīts
projekta pieteikumā, tad ZF padome izskatīs jautājumu par projektam apstiprinātā ZF finansējuma samazinājumu.
Projekta iesniegums un pārējie dokumenti jāiesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par
projektu iesniegšanas kārtību pieejama
LAD mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā
“Atbalsts zivsaimniecībai”. Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar
LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamentu (tālr. 67027204). ZL
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības
departaments
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INICIATĪVAS ZIVJU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI

Foto: Iveta Tomsone

pkopojam informāciju par citu
valstu iniciatīvām, lai nodrošinātu zivju pieejamību patēriņam Covid-19 krīzes laikā, tajā
skaitā iesaistoties zivsaimniecības vietējām rīcības grupām (ZVRG).

Tiešā pārdošana
Vācijas tiešsaistes portālā

Tiešsaistes portāls Fisch vom Kutter,
kas savieno patērētājus ar vietējiem zvejniekiem, ir ilgstošs Baltijas jūras piekrastes ZVRG projekts. Covid-19 krīzes laikā
jūtama aktivitātes palielināšanās, un portāla apmeklējumu laikā tiek uzsvērts tā
nozīmīgums reģionā. Zvejnieki, kuri agrāk tirgoja tikai nelielu daļu no savām zivīm, tagad vēršas pie portāla, lai pārdotu
visu nozveju un apmierinātu pieaugošo
pieprasījumu. Līdztekus projekta parastajām piegādes vietām Fisch vom Kutter
iegādājies arī pārvietojamu kravas automašīnu, kas piegādās zivis patērētājam,
kamēr tirgi ir slēgti.

Zviedrijā mudina slimnīcas un
skolas iegādāties vairāk zivju

Jūras veltes Zviedrijā lielākoties ir
importa tirgus, bet Covid-19 situācijas

dēļ svaigu zivju imports ir apstājies
vai ierobežots. Lai nodrošinātu pārtikā
zivis, Zviedrijas valdība cenšas mudināt slimnīcu un skolu iepirkumus papildināt ar vietēji nozvejotām zivīm.
Tas vietējiem zvejniekiem ne tikai
nodrošinātu būtisku noietu nozvejā
krīzes laikā, bet arī mazinātu atkarību
no importētajām zivīm.

Grankanārijas ZVRG attīsta
vietējo piegādes tīklu

Slēgšanas laikā daudzi Grankanārijas salas iedzīvotāji nespēj piekļūt
parastajiem jūras produktu avotiem.
Kā risinājumu salas ZVRG ir izveidojusi WhatsApp grupu, kas savieno
ražotājus un patērētājus. Grupa ļauj
patērētājiem pasūtīt svaigas zivis, bet
zvejnieki nogādā pasūtījumus īpašās piegādes vietās. ZVRG izstrādā
pastāvīgāku digitālo platformu, lai
WhatsApp gupas lietotājiem varētu
sniegt pakalpojumu arī pēc ārkārtas
situācijas.

Bezkontakta pirkšana un
pārdošana Slovēnijā

Posavjes ZVRG izveidota inovatīva
sistēma, kas ļauj patērētājiem iegādāties
svaigas jūras veltes bez saskares ar citiem cilvēkiem. Krško pilsētā izvietota
tirdzniecības automātu sistēma, kas tika
ieviesta, lai diennakts laikā varētu piekļūt
svaigām zivīm, ļaujot patērētājiem krīzes
laikā iegādāties dažādus jūras produktus,
vienlaikus saglabājot sociālo attālumu.

Somijā – restorānu ēdiena
līdzņemšanas pakalpojums

Centrālās Somijas ZVRG apgabalā
zivsaimniecības pārstrādātājs sadarbojas
ar vietējo restorānu, lai vietējiem iedzīvotājiem piedāvātu ēdiena līdzņemšanas
pakalpojumu. Sadarbība uztur zivsaimniecības piegādes ķēdi krīzes laikā, ļaujot
vietējiem zvejniekiem pārdot savu nozveju pārstrādātājam, kurš pēc tam nodrošina
restorānu ar zivīm, kas vajadzīgas ēdiena
pagatavošanai līdzņemšanai. ZL
Kristaps GRAMANIS,
Valsts Zivsaimniecības
sadarbības tīkla Sekretariāta
projektu vadītājs
e-pasts: kristaps.gramanis@
llkc.lv, tālr. 63050227

Spānijas ZVRG veicina vietējo
jūras produktu patēriņu

ABONĒJOT

“LAUKU LAPU”, SAŅEMSIET
ARĪ “ZIVJU LAPU”!
Ja vēlaties “Lauku Lapu” un
“Zivju Lapu” saņemt mājās vai
birojā, izdevumu iespējams
abonēt tikai par piegādes cenu
gan pasta nodaļās, gan “Latvijas
Pasta” interneta mājaslapā:
https://abone.pasts.lv/lv/katalogs/.
Abonēšanas indekss – 1163.

Lielā Spānijas daļā ir apturēta
saimnieciskā darbība, pakļaujot riskam mazapjoma zvejniekus. Vairākas
ZVRG organizē izpratnes veicināšanas kampaņas plašsaziņas līdzekļos,
uzsverot krīzes ietekmi uz vietējiem
zvejniekiem un mudinot patērēt vietēji zvejotas jūras veltes. La Safor
ZVRG rīko radio kampaņu, kurā
slavenas personības stāsta par vietējo zivju lietošanu pārtikā, tā patēriņa
veicināšanai izmantojot sociālos medijus un videoklipus, kas kopīgoti,
izmantojot WhatsApp.

SAGATAVOTA
Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Apgādā
Rīgas iela 34, Ozolnieki,
Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.,
LV-3018
tālr.: 63050220
Iespiests SIA “IBC Print Baltic”
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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