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Lauku atbalsta dienesta paziņojums
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības
Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas (RP) pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga
pārtraukšana" saskaņā ar 2009. gada 14. jūlija Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 783 "Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un
zivsaimniecības attīstībai" un 2008. gada 6. maija
MK noteikumiem Nr. 323 "Valsts un Eiropas Savienības

atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības
attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga
pārtraukšana"".
Sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana
notiks no 2012. gada 23. aprīļa līdz 2012. gada
23. maijam.
Sestās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir
Ls 2 766 429 (divi miljoni septiņi simti sešdesmit
seši tūkstoši četri simti divdesmit deviņi lati),
ņemot vērā šādu zvejas kuģu skaita un bruto tilpības atlikumu:

Nr.p.k. Zvejas flotes segments

Kopējā kuģu
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Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir
viena gada laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par
projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi
tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas
laukumā 2, 3. stāvā, 308. kabinetā (tālr. 67027693,
67027235).
Sagatavots pēc publikācijas
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

Zivsaimniecības politikai un tās jaunajam fondam no 2014. gada jāatbalsta
zivsaimniecības nozares konkurētspēja
Zemkopības ministre Laimdota Straujuma 19. martā
Briselē notikušajā Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē, kurā tika
apspriests jautājums par Kopējās zivsaimniecības politikas nākotni pēc 2013. gada, pauda viedokli, ka par vienu
no galvenajām prioritātēm ir jāizvirza zivsaimniecības
nozares ilgtspēja un konkurētspējas stiprināšana.
„Atbalstu zivsaimniecībai nepieciešams nodrošināt ar
pēc iespējas labvēlīgākiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ieskaitot augstāku atbalsta intensitāti, un ar pēc
iespējas mazāku administratīvo slogu gan atbalsta pretendentiem, gan administrējošajām iestādēm dalībvalstīs. Latvija uzskata, ka Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstam vairāk jākoncentrējas uz atbalsta
pasākumiem zvejniecībai, akvakultūrai un zivsaimniecības produktu apstrādei ar mērķi pievienot vērtību zivsaimniecības produktiem un ieviest inovācijas visos zivsaimniecības produktu ražošanas ķēdes posmos, kā arī

dažādot darbības zivsaimniecības sektorā iesaistītajiem. Apstrādes uzņēmumus, kuros ir daudz nodarbināto, bet mazs apgrozījums, kas raksturīgs
konservu ražošanā Latvijā, ir jāļauj atbalstīt ar paaugstinātu atbalsta intensitāti,” uzsver zemkopības
ministre Laimdota Straujuma.
Latvija uzskata, ka mērķu sasniegšanai nozīmīga
loma ir atbalstam zivsaimniecības produktu apstrādē, zvejas flotes atjaunošanā, zvejas kuģu dzinēju
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Savukārt, diskutējot par zvejas un akvakultūras produktu tirgus kopīgās organizācijas reformu, Laimdota Straujuma uzsvēra, ka pasaules pārtikas krīzes un
zivju resursu izsīkuma kontekstā ir jāizvērtē atsevišķu
vērtīgo zivju sugu izmantošana nepārtikas mērķiem,
cenšoties visiem pieejamajiem resursiem pievienot
vērtību, lai tie primāri nonāktu cilvēku uzturā.

nomaiņā un investīcijām akvakultūrā, turklāt atbalstu
pēc iespējas novirzot pievienotās vērtības radīšanai,
ne tikai ieguves industrijai.
Zemkopības ministre Laimdota Straujuma piedalījās
arī diskusijā par izmetumu aizlieguma ieviešanu
ES ūdeņos, uzsverot, ka, šādus pasākumus ieviešot,
būtu nepieciešams maksimāli individuāla pieeja gan
attiecībā uz konkrētu reģionu zvejniecībām, gan arī
zivju sugām. Tāpat jāatrisina jautājums par izmetumu adekvātu ietveršanu kvotās.

ZM informācija

Zemkopības ministrija nodrošinās efektīvāku Eiropas Savienības
publiskā finansējuma apgūšanu
uzņemties saistības tām programmām, pēc kurām ir
pieprasījums un kuras nodrošina ekonomisko aktivitāti.
Lai nodrošinātu Lauku attīstības programmas un
Zivsaimniecības rīcības programmas pasākumu pilnīgu un efektīvu publiskā finansējuma apgūšanu, Zemkopības ministrija ierosina uzņemties virssaistības
48 143 711 latu apmērā šādos Lauku attīstības programmas pasākumos – lauku saimniecību modernizācija, lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības
radīšana, infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu,
atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai, tūrisma
aktivitāšu veicināšana. Informatīvais ziņojums paredz
arī uzņemties virssaistības 5 852 220 latu apmērā
šādos Zivsaimniecības rīcības programmas pasākumos – investīcijas akvakultūras uzņēmumos un zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings. Kopējais nepieciešamais virssaistību apjoms
abu programmu ietvaros ir 53 995 931 lats.
Plašāka informācija pieejama MK mājaslapā: http://
www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?
pid=40244217&mode=mk&date=2012-03-27

2012. gada 27. martā valdība apstiprināja
Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto informatīvo
ziņojumu „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākumos 2007.–2013. gada
plānošanas periodā”. Tas ir izstrādāts, lai nodrošinātu
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–
2013. gadam (LAP) un Rīcības programmas (RP)
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.–2013. gadam (EZF) pilnīgāku un
efektīvāku publiskā finansējuma apgūšanu.
Īstenojot LAP un EZF atbalsta ieviešanu, Zemkopības
ministrija secinājusi, ka vairākos pasākumos ir
vērojama liela projektu iesniedzēju interese un šobrīd pieejamais finansējums lielākā daļā pasākumu
jau ir rezervēts, līdz ar to liela daļa kvalitatīvu
projektu tiek noraidīti. Pieņemot lēmumu par virssaistību uzņemšanos, tika ņemti vērā arī fakti par
šobrīd realizācijā esošajiem projektiem. Lielai daļai
projektu pēc to īstenošanas samazinās reālās izmaksas, vairākos projektos tiek konstatēti neatbilstoši
veiktie izdevumi, kā arī atbalsta pretendenti pārtrauc
saistības, nespējot nodrošināt finanšu līdzekļu pieejamību projekta īstenošanas laikā. Izvērtējot iepriekš
minēto un programmu īstenošanu šobrīd, svarīgi ir

ZM informācija

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbībā šogad 2 jauni pasākumi
laikā jaunieši sešās dienās apguva gan dažādas zvejniecības tradīcijas – špleisēšanu, tīklu lāpīšanu, Morzes ābeces pamatus un zvejniecībā izplatītāko mezglu šūšanu –, gan zivju kūpināšanas tradīcijas un zivju ēdienu gatavošanu, kā arī ieguva zināšanas par
uzņēmējdarbības pamatiem, biznesa plāna izstrādāšanu un informāciju par mājražošanu un aktuālajiem
finansējuma piesaistīšanas instrumentiem zivsaimniecības nozarē, t.sk. EZF rīcības programmu un
LEADER programmu. Mācībās katru dienu piedalījās
ap 20 jauniešiem no Pāvilostas un tuvākās apkārtnes.
Mācību noslēgumā viņi prezentēja savas idejas, ko
vēlētos īstenot. Idejas bija visdažādākās – gan saistītas ar apgūtajām zvejniecības tradīcijām, gan lauksaimniecības produktu ražošanu, gan zivju pārstrādi,
gan sabiedrisko aktivitāti veicinošas. Jaunieši aizpildī-

Šajā gadā SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbībā ar Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīklu (ZST) organizē divus jaunus pasākumus – „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju
apguves
un
uzņēmējdarbības
veicināšanai
(pilotprojekta teritorijā)” un „Piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma”.
Pasākuma „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju
apguves
un
uzņēmējdarbības
veicināšanai
(pilotprojekta teritorijā)” mērķis ir piekrastes jauniešu
aktivizēšana un iesaistīšana zivsaimniecības nozares
uzņēmējdarbībā un zvejniecības tradīciju saglabāšanā. Kā pilotprojekta teritorija pasākumam tika izvēlēta Pāvilosta. Līdzdalībai pasākumā varēja pieteikties
jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem. 24. martā noslēdzās pirmais pasākuma posms – mācības, kuru
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saimniecisko aktivitāti, sniedzot nepieciešamo atbalstu saimnieciskās darbības veicināšanai, attīstīšanai
un paplašināšanai. Pasākuma laikā piekrastes rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem tiks sniegtas konsultācijas ekonomikā, kas ietvers darbu ar uzņēmēju, –
noskaidrojot viņa uzņēmumam piemērotākās attīstības vai darbības dažādošanas idejas izvēli, dodot tās
novērtējumu, ekonomisko pamatojumu un attīstības
plāna izstrādi. Pašlaik notiek sarunas par piekrastes
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku iesaistīšanos
šajā pasākumā un viņiem piemērotākās attīstības idejas noteikšanu.

ja anketas, kurās deva apmācībām savu novērtējumu. No viņu atbildēm var secināt, ka jaunieši ar apmācībām ir apmierināti, īpaši patikusi iespēja apgūt
senās zvejniecības tradīcijas un iespēja pašiem darboties praktiski. Pēc mācībām jaunieši tika aicināti
iesaistīties pasākuma otrajā posmā – īstenot ideju,
kam praktisku atbalstu sniegs LLKC Liepājas konsultāciju biroja speciālisti ar savām konsultācijām biznesa plānu galīgā izstrādāšanā; pēc tam jauniešiem ir
iespēja piedalīties konkursā, kurā ir iespēja saņemt
finansiālu balvu.
Pasākuma „Piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma” mērķis ir paaugstināt
piekrastes rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku

Sagatavoja Liene Liniņa,
LLKC Lauku attīstības nodaļas speciāliste

Biedrības “Talsu rajona partnerība” darbība

Biedrība “Talsu rajona partnerība” savas darbības
teritorijā – Talsu, Rojas, Mērsraga novados – kopš
2010. gada īsteno Eiropas Zivsaimniecības fonda
programmas 4. prioritārā virziena pasākumus, kuru
mērķis ir veicināt maza mēroga infrastruktūras, kā
arī ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanu un dažādot nodarbošanās
iespējas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās,
lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību.
Vietējās attīstības stratēģijas Rīcības plānā biedrība
paredz ar zivsaimniecību saistīto teritoriju attīstību,
labiekārtošanu, uzņēmējdarbības veicināšanu. Lai
gan, iesaistoties EZF programmā, iespējams īstenot
daudz labu lietu, aizvien var sastapties ar iedzīvotāju
neizpratni par to, ko šī programma īsti piedāvā. Parasti viņu pirmā reakcija, izlasot vai uzklausot par
iespējām zivsaimniecības programmā, ir – „man jau
ar zivīm nav nekāda sakara”. Tāpēc vēlos jums pastāstīt par atbalstītajiem un īstenotajiem projektiem
biedrībā „Talsu rajona partnerība”.
I kārtā tika iesniegti 12 projekta pieteikumi, no tiem
divi – pašvaldību, desmit – biedrību projektu
pieteikumi. Atbalstu saņēma Talsu novada
Valdemārpils pārvaldes projekts „Ezera ielas rekonstrukcija” un Rojas novada projekts „Rojas stadionā
un Mērsraga vidusskolā esošo hokeja laukumu bortu
rekonstrukcija”.
Atbalstu saņēma biedrības „Guvums” projekta pieteikums „Atpūta ap un uz Kalnezera zaļi domājošai sabiedrības daļai”, kas paredz izveidot tūrisma atpūtas
vietu Talsu novada Lībagu pagastā pie Kalnezera,
iegādāt laivu un katamarānu, uzstādīt laipu.
Īstenojot projektu „Tūrisma un atpūtas vietas izveidošana pie Stundu ezera” biedrība „Eko Atpūta” Talsu novada Ģibuļu pagastā pie ezera ir izveidojusi
publiski pieejamu vietu, kur uzstādītas divas atpūtas

mājiņas un tualete, kā arī ir iespējams izmantot par
projekta līdzekļiem iegādāto laivu un katamarānu.
Biedrība „Talsu rajona kara invalīdu biedrība” saņēma
atbalstu projektam „Aprīkojuma iegāde un teritorijas
labiekārtošana personām ar funkcionāliem traucējumiem”, kuru īstenojot, ir iekārtota publiski pieejama
tūrisma atpūtas vieta pie Laidzes ezera, uzstādīta viena atpūtas mājiņa, iegādāta laiva un katamarāns.
Atbalstu saņēma arī biedrība „Kaltenes tūrisma biedrība”, bet objektīvu iemeslu dēļ no apstiprinātā projekta īstenošanas tā atteicās.
Konkursa I kārtas rezultātā tika izlietots publiskais
finansējums LVL 34 748,01 apmērā.
2011. gada rudenī tika izsludināta EZF projektu
konkursa II kārta ar pieejamo publisko finansējumu
LVL 287 664,96. Šajā kārtā tika saņemti 44 projekta
pieteikumi par kopējo publisko finansējumu
LVL 402 753,55, kas divas reizes pārsniedza pieejamo
finansējumu. No 44 projektu pieteikumiem 24 projektus iesniedza pašvaldības, t.sk. 13 – Talsu novada
pašvaldība, 6 – Rojas novada dome, 5 – Mērsraga
novada pašvaldība. Biedrības iesniedza 13 projekta
pieteikumus, nodibinājums – 1 projekta pieteikumu,
komersanti – 6 projekta pieteikumus.
1. rīcībā „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” Rojas novada dome saņēmusi atbalstu četriem projekta pieteikumiem:
„Rojas upes brīvdabas taka” – tā ietvaros tiks labiekārtota teritorija, kas vasaras sezonā kalpos kā brīvdabas
pastaigu, laivotāju un velobraucēju taka, paredzot
iespēju ceļotājiem ierīkot apmetni un atpūsties, turpretī ziemas sezonā brīvdabas taku varēs izmantot
slēpotāji. Tās teritorijā plānots uzstādīt informācijas
stendu un norāžu zīmes, iekārtot telšu un ugunskuru
vietas, labierīcības, uzstādīt galdus, solus, šūpoles,
vingrošanas konstrukcijas;

3

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

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

ZIVJU LAPA

10.04.2012 / Nr. 2 (12)
2. rīcībā „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” atbalstu
saņēma SIA „Melnsilkrasts”, kas projekta „Tūrisma
infrastruktūras pilnveidošana kempingā „Melnsils”
ietvaros uzstādīs trīs atpūtas namiņus un vienu pirts
namiņu alus mucu veidā.
Biedrība „Eko Atpūta” iesniedza projektu „Tūrisma un
atpūtas vietas labiekārtošana pie Stundu ezera, II kārta”, kas paredz labiekārtot tūrisma atpūtas vietas teritoriju un izveidot pievedceļu.
Biedrība „Pedvāle” projekta „Tīrais Ūdens – avots,
strauts, dīķis – apkārtnes labiekārtošana” ietvaros izveidos un labiekārtos Pedvāles Brīvdabas mākslas
muzeja Briņķu muižas kalna un Rambulītes gravas
teritorijas daļu.
Biedrība „Abavas ielejas attīstības biedrība”, iesaistoties projektā „Greiļu kalns”, labiekārtos skatu laukumu, attīrīs pļavu no aizauguma, izvietos informācijas
stendu pie Abavas upes un skatu laukuma.
Biedrība „Vandzenes pagasta attīstības biedrība” saņēmusi atbalstu projekta pieteikumam „Aktīva atpūta
pie Uguņu ezera”, kuru īstenojot, tiks iegādāti pamatlīdzekļi – airu laiva ar aprīkojumu, kā arī izbūvēta āra
tualete.
Biedrība „Talsu kara invalīdu biedrība” īstenoja projektu 2010. gadā, kad izveidoja tūrisma atpūtas vietu.
Šogad tika iesniegts projekta pieteikums „Aprīkojuma
iegāde tūrisma pakalpojumu dažādošanai”, kuru īstenojot, tiks iegādāta laiva ar elektrisko dzinēju, pārvietojama noliktava dažādiem zvejas rīkiem, kā arī apmeklētājiem dažādoti tūrisma pakalpojumi – makšķerēšana, putnu vērošana, atpūta pie dabas un ūdens.
Viens projekta pieteicējs savu pieteikumu atsauca,
bet četri projekta pieteikumi tika noraidīti neatbilstības dēļ. Rīcībā vēl projektu vērtēšana nav noslēgusies.
3. rīcībā „Saimnieciskās darbības uzlabošana un
dažādošana” tika iesniegts viens projekta pieteikums, kurš neguva atbalstu, bet iesniedzējs ir apņēmības pilns to pilnveidot un iesniegt no jauna –
III kārtā.
2011. gadā EZF programmas īstenošanai tika
saņemts papildu finansējums LVL 628 823,83. Vietējās
attīstības stratēģijā ir veikti grozījumi un pēc to apstiprināšanas tiks sludināta EZF projektu konkursa
III kārta. Par nākamās kārtas aktualitātēm tiek rīkoti
EZF semināri, martā jau ir notikuši semināri Rojā, Pļavmuižā, Mērsragā, 30.03.2012. plānots seminārs Valdemārpilī.
Sīkāku informāciju un konsultācijas iespējams saņemt
biedrības
„Talsu
rajona
partnerība”
telpās
Kr. Valdemāra 21a, Talsos, kā arī rakstot uz e-pastu
talsu.partneriba@inbox.lv vai zvanot pa mobilo
tālruni 22328884.

„Teritorijas „Plocis” labiekārtošana Parka ielā Rojā” –
īstenojot projektu, tiks iegādāti un uzstādīti pamatlīdzekļi – slidkalniņš ar 3 m alpīnistu sienu, vingrošanas komplekts, soli ar atzveltnēm, atkritumu urnas,
šūpoles, kustīgie baļķīši ķēdēs, siena ar grīdu un caurumiem, paralēlās virves un pievilkšanās stienis, tiks
ierīkoti laukumi un izbūvēti gājēju celiņi;
„Bērnu un jauniešu burāšanas centra izbūve” – projektu īstenojot, paredzēt izbūvēt mūsdienu prasībām
atbilstošu bērnu un jauniešu burāšanas apmācības
centru Rojas ostas teritorijā un nodrošināt aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas Rojas un apkārtējo novadu bērniem un personām ar funkcionāliem traucējumiem;
„Talsu ielas rekonstrukcija” – projekta ietvaros tiks
veikta Talsu ielas rekonstrukcija – izbūvēta jauna ietve un autobusa pietura, uzlabots autoceļa segums,
ierīkotas gājēju pārejas, izbūvēti jauni ātrumvaļņi,
uzstādītas ceļazīmes, kas nodrošinās satiksmes drošību un novērsīs potenciāli bīstamas situācijas.
Rojas novada dome īstenos vēl vienu projektu –
„Skeitparka izveidošana Rojas hokeja laukuma teritorijā”, kas pārņemts no biedrības „Dirty Wheels”. Īstenojot šo projektu, tiks izveidots pārvietojams skeitparks, kas atradīsies 2010. gadā realizētā projekta
vietā – hokeja laukumā. Šajā gadījumā ir padomāts
par to, lai ar bortiem aprīkotajam hokeja laukumam
būtu pielietojums arī vasaras sezonā.
Talsu novada pašvaldība saņēma atbalstu projektam
„Pļavmuižas saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija”,
kuru īstenojot, tiks veikti ārējās kanalizācijas darbi,
uzstādīta bioloģiskā attīrīšanas iekārta, izveidotāji
ūdensvada un kanalizācijas pievadi saieta nama telpā, kurā ierīkos dušu un tualeti, kā arī veikti elektroinstalācijas darbi un telpas remonts.
Biedrība „Stāvu augstāk”, piesaistot projekta
„Ģimenes atbalsta dienas centra „Stāvu augstāk” telpu vienkāršota rekonstrukcija” līdzekļus, rekonstruēs
dienas centra telpas Talsu novada Sabilē.
Nodibinājums „ĢBAC „Brīnumiņš” saņēma atbalstu
projektam „Ģimene, atpūta, daba”, kuru īstenojot,
tiks labiekārtota „Talsu mācītājmuižas” teritorija Talsu
novada Laidzes pagastā. Plānots teritoriju pielāgot
un labiekārtot cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī izveidot to par pievilcīgu atpūtas vietu
ikvienai Talsu pilsētā un novadā dzīvojošai ģimenei,
paredzēts sakārtot ceļu no muižas ēkas līdz ezeram,
atjaunot ceļa norādes, uzstādīt jaunus gājēju tiltus,
izveidot nelielu bērnu rotaļu laukumu, uzstādīt jaunus soliņus un atkritumu urnas; pie ezera paredzēts
izveidot atpūtas vietas un uztaisīt laipu.
Biedrības „Rasa” projekta īstenošanas rezultātā tiks
labiekārtota teritorija un izveidoti sporta un atpūtas
laukumi Rudē un Melnsilā.
Finansējuma trūkuma dēļ bez finanšu atbalsta diemžēl palika 20 projekta pieteikumi (t.sk. 19 pašvaldību),
kas bija iesniegti 1. rīcībā.

Sagatavoja Lolita Pļaviņa
EZF administratīvā vadītāja
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Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
tīra, neskarta pludmale un kāpas. Diemžēl šie dabas
jaukumi nav pieejami bez atbilstošas infrastruktūras.
Visā piekrastes garumā ir nepieciešams labiekārtot
piebraucamos ceļus, izveidot stāvvietas un kājnieku
celiņus. Piekrastes attīstībai nepieciešami ieguldījumi
interneta sakaru komunikācijā. Vietējo zvejnieku atbalstam nepieciešams atjaunot vismaz dažas laivu
piestātnes.
Biedrības teritorijā pašreiz pilnībā īstenots ir tikai
viens projekts tūrisma infrastruktūras izveidei un pakalpojuma attīstībai „Minies, izzini, atminies jeb rullē
pa jūru Kolkā!” – iegādāti jūras velosipēdi, lai tūristi
varētu braukt jūrā gar piekrasti un iepazīt zvejnieku
darbu. Jau šovasar šis pakalpojums būs pieejams
Kolkā.
Ir iesniegti un atbalstīti vēl astoņi projekti, no tiem:
četri Dundagas novada projekti: divi – apgaismojuma uzlabošanai ciema teritorijā nakts maiņās zivsaimniecībā strādājošo drošībai: „Saules, Skolas un
Īsās ielas apgaismojuma vienkāršotā rekonstrukcija”
un „Ielas apgaismojuma izbūve Uzvaras ielā Dundagā”; divi projekti rīcībā „Publisko ēku un būvju atjaunošana un labiekārtošana”: „Kolkas peldvietas
labiekārtošana” un „Sabiedriskā centra Talsu ielā 7
teritorijas labiekārtošana” (Dundagā);
trīs Talsu novada projekti: „Virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas rekonstrukcija Talsu novada Lubes
pagasta Anužu ciemā”, „Atpūtas parka rekonstrukcija Pūņu ciemā” un „Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Tinģeres ciemā”.
viens Ventspils novada projekts: „Gājēju ietves rekonstrukcija un elektriskā apgaismojuma jaunbūve” (Ugāles ciemā gājēju ietves izveidei uz zivsaimniecības uzņēmumu).

Sabiedriskā organizācija „Ziemeļkurzemes biznesa
asociācija” tika reģistrēta 2000. gada 17. martā. Tajā
iesaistījās Talsu rajona Dundagas, Īves, Lubes un
Valdgales pašvaldība, kā arī Ventspils rajona Ances,
Puzes un Tārgales pašvaldība ar mērķi kopīgi
meklēt risinājumus sabiedrības aktivizēšanai un
uzņēmējdarbības atbalstam. Kopā ar pašvaldībām
biedrības darbā iesaistījās dažādu nozaru vietējie
uzņēmēji. Vēlāk, Latvijā uzsākot vietējās iniciatīvas
programmas īstenošanu, sadarbību ar Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju uzsāka iesaistīto pašvaldību
vietējās sabiedriskās organizācijas. Kopīgi tika izstrādāta partnerības attīstības stratēģija 2006.–
2008. gadam „Vides kvalitātes saglabāšana un depresīvā noskaņojuma mazināšana” un rīcības plāns stratēģijas īstenošanai.
Uzsākot Ziemeļkurzemes partnerības stratēģijas
gatavošanu 2008.–2013. gadam, biedrībā iesaistījās
arī Kolkas, Ugāles, Usmas un Popes pašvaldības, to
uzņēmēji un sabiedriskās organizācijas. Īpaša uzmanība stratēģijas sagatavošanā tika pievērsta piekrastes un publisko ūdeņu teritorijām, jo rīcības stratēģijas īstenošanai ir paredzētas gan no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, gan Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem.
Vietējās rīcības grupas „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” darbības teritorijā iekļaujas 92 km gara jūras
piekraste, 80 km Baltijas jūras un 12 km Rīgas jūras
līča. Visā piekrastes teritorijā nav nevienas ostas un ir
tikai viena – Lielirbes upes grīva. 14 piekrastes zvejnieku ciemos pastāvīgi dzīvo tikai 1121 iedzīvotājs.
Padomju laika stingrā piekrastes zona, kas liedza brīvi
attīstīties piekrastes zvejniecībai, ir atstājusi skarbu
realitāti – nepietiekams skaits uzņēmīgu iedzīvotāju,
lai piekrastē sāktos ekonomiskā rosība.
Gandrīz visa piekrastes teritorija atrodas Natura 2000
dabas liegumos: Slīteres nacionālais parks, Ances
purvi un meži, Ovišu dabas liegums. Šeit ir skaista,

Sagatavoja Gunta Abaja,
Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
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Jauno makšķernieku skolas Latvijā
Projekta LabieDarbi.lv konkursā februārī otro vietu
ieguva Viktora Piļščikova pieteiktais projekts, kura
ietvaros Mednieku un makšķernieku biedrība (MMB)
Jersikas
buks
Līvānos
iecerējusi
izveidot
makšķernieku skolu Raibais asaris. Īstenojot šo projektu, par saņemto finansējumu 1980 latu apmērā
tiks iegādāts makšķerēšanas inventārs un aprīkojums, kas nodrošinās pilnvērtīgu apmācību procesu.
Šajā skolā ikvienam būs iespēja bez maksas papildināt zināšanas par makšķerēšanu un sagatavoties
startam dažādos makšķerēšanas sporta pasākumos.
Līvānu MMB Jersikas buks valdes priekšsēdētāja vietnieks Zintis Vucenlazdāns: - Mednieku un makšķernieku biedrība Jersikas buks dibināta ar mērķi attīstīt
zivsaimniecību un medību saimniecību saskaņā ar
zivju, savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides
daudzveidības
saglabāšanas
un
ilgtspējīgas
izmantošanas principiem. Mūsu biedri aktīvi darbojas
vides aizsardzības jomā: rīko kopīgus pasākumus,
piedalās teritorijas sakopšanas talkās, ierīko barotavas meža zvēriem un ziemas periodā izcērt āliņģus
publiskajās ūdenstilpēs zivju nosmakšanas novēršanai. Biedrībā aktīvi darbojas vidēji 15 biedri. Tā kā
viens no biedrības pamatmērķiem ir popularizēt
makšķerēšanu kā Latvijā tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu, kas saistīts ar lauku vides attīstību, biedrība apkopoja informāciju par makšķernieku
apmācību iespējām Līvānu novadā un secināja, ka
šobrīd novadā nav iespēju apgūt makšķerēšanas
pamatiemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas ikvienam makšķerniekam. Tādēļ bija nepieciešams
veikt izmaiņas Līvānu novada makšķerēšanas attīstībā, lai piesaistītu daudz vairāk iedzīvotāju, it īpaši
bērnus un jauniešus, nodrošinot viņiem apmācības
par videi draudzīgiem makšķerēšanas veidiem, kā arī
reālas iespējas sasniegt sportiskās virsotnes un turpināt Latvijas makšķernieku panākumus makšķerēšanas sportā.

bez maksas papildināt zināšanas par makšķerēšanu
un sagatavoties līdzdalībai dažādos makšķerēšanas
sporta pasākumos. Biedrībai ir izveidojies labs kontakts ar Latvijas makšķerēšanas sporta meistariem, kas
sniegs konsultācijas gan praktiskajās, gan teorētiskajās apmācībās. Biedrības valde saka lielu paldies projekta idejas autoram Viktoram Piļščikovam un projekta sagatavotājai un koordinatorei Mārītei Vucenlazdānei par ieguldījumu novada makšķerēšanas tradīciju
popularizēšanā. Projektu būs iespējams īstenot, pateicoties labdarības projektam LabieDarbi.lv par sniegto
iespēju un piešķirto finansējumu, Salmo pārstāvjiem
Latvijā, kā arī visiem, kas mūsu ieceri atbalstīja gan ar
laba vēlējumiem, gan ar savām balsīm.
Kā šobrīd klājas Latvijā jau izveidotajām
makšķerēšanas skolām?
Burtnieku Makšķerēšanas un tūrisma skola oficiāli
nodibināta 2009. gada pavasarī, bet jau vairākus gadus pirms tam ir notikusi aktīva darbība, līdz ar to šogad Burtnieku kausa izcīņas sacensībām makšķerēšanā būs jau 12. gadskārta. Skolas vadītājs ir uzņēmējs
un makšķerēšanas entuziasts Ojārs Beķeris: – Latvijas
Makšķerēšanas sporta federācijā, organizējot Latvijas
čempionāta sacensības, redzam, kāda ir problēma
jauniešu apmācībā makšķerēšanā kopumā, tāpēc vēl
nezinām, vai pirmā posma sacensībās 19. maijā Burtniekos vispār izdosies nokomplektēt nepieciešamo
komandu skaitu jauniešu konkurencē. Bērniem un
jauniešiem interesē makšķerēšana, taču nodrošināt
šādu skolu darbību, piesaistīt kā lektorus kvalificētus
speciālistus, organizēt braucienus uz sacensībām ir
dārgi un arī sarežģīti. Reizēm pašvaldības sākumā
atbalsta šādas iniciatīvas, bet tālāk lielākoties nauda
jāmeklē pašiem. Tā tas ir arī mums –skolas darbību
faktiski finansēju pats kā uzņēmējs. Skolas audzēkņi
manā laivu bāzē var izmantot laivas un makšķerēt bez
maksas, viņiem tikai ir jābūt licencei un makšķerēšanas gada kartei. Apmaksāju arī ceļa izdevumus lektoriem un sedzu citas nepieciešamās izmaksas, jo talkas
un citi pasākumi ir tikai pakārtoti mūsu galvenajam
uzdevumam – sagatavot jaunos makšķerniekus valsts
izlases līmenī. Tāpēc esam priecīgi, ka mūsu lektoru

Īstenojot projektu par makšķernieku skolas Raibais
asaris izveidošanu, Līvānu novadā tiks izveidota mobila makšķernieku skola, kurā ikvienam būs iespēja
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vidū jau pastāvīgi ir kādreizējais Latvijas izlases dalībnieks Ivars Polis, Valmieras Mednieku un makšķernieku biedrības vadītājs Vitālijs Začs un Dabas aizsardzības pārvaldes inspektors Andris Zvejnieks, ar kuru
kopā izstrādātās spēles makšķerēšanas zinību apgūšanai izpelnījušās pat starptautisku interesi. Nodarbībās ar savu stāstījumu ir uzstājušies labi zināmi makšķerēšanas popularizētāji – Māris Olte, Edgars Zveja
un Rita Verze. Mūsu makšķerēšanas un tūrisma skolas
nodarbības regulāri apmeklē 28 bērni, kuri darbojas
divās vecuma grupās: no 9 līdz 14 un no 14 līdz
19 gadu vecumam. Pie mums ierodas bērni un jaunieši no Burtniekiem un Matīšiem, citi brauc pat no
Valmieras, bet Mazsalacas skola atvēl autobusu, lai
arī turienes bērni varētu nokļūt uz nodarbībām. Lai
iegūtu papildu finansējumu, skola piedalās arī dažādos projektos, 2010. gadā saņēmām atbalstu no Eiropas Savienības LEADER aktivitātēm paredzētajiem
līdzekļiem, par ko iegādājāmies laivas, pontonu-laivu
piestātni, glābšanas vestes u. c. Esam novadā atpazīstami, jo darbojamies aktīvi, rīkojam arī citus pasākumus. Man ir tāda nojauta, ka arī šis gads būs veiksmīgs un pasākumiem bagāts.

Stāsta Elgasts Dimants:
– Dibinot mūsu Jauno makšķernieku skolu, vēlējos, lai
tajā apvienotos bērni, kuri gribētu gan apgūt „copes
lietas”, gan arī izkopt pozitīvu attieksmi pret dabu,
apkārtējo vidi, kā arī iegūt pieredzi, kas, iespējams,
noderēs nākotnē, izvēloties makšķerēšanu kā atpūtas
vai sporta veidu. Skolas rīkotajās nodarbībās, kuras
var apmeklēt bez maksas, regulāri piedalās ap 20 bērnu. Mācāmies pazīt zivis, makšķerēt, rīkojam tikšanās
ar atzītiem makšķerēšanas meistariem. Esam piedalījušies apkārtnes sakopšanas talkās ūdeņu tuvumā,
rīkojam vasaras nometnes un savas sacensības, kā arī
braucam uz makšķerēšanas svētkiem bērniem Rīgā.
Ziemā gan darbā bija iestājusies neliela pauzīte, taču
uz vasaras pusi darbs atkal aktivizēsies, centīsimies
piesaistīt arī jaunus audzēkņus, jo pirmie dalībnieki
jau izauguši un vairākiem radušās citas intereses, taču
nodarbībās apgūtais lieti noderēs.

Preiļos Jauno makšķernieku skola darbojas jau ceturto gadu. Latgales makšķerēšanas čempionātu organizētājs Elgasts Dimants, redzot interesi par šo nodarbi novadā, 2009. gadā aicināja bērnus, jauniešus
un potenciālos atbalstītājus apvienoties ieceres īstenošanā par Jauno makšķernieku skolas izveidi. Sadarbībai atsaucās Preiļu novada dome, atbalstu pauda
bērnu vecāki un skolas darbā palīdz arī SIA Salmo, kas
nodarbojas ar makšķerēšanas inventāra tirdzniecību.

Sagatavoja Dace Millere,
LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste

Vimbu augstlēkšana virs Eiropas platākā ūdenskrituma
Lidojošas zivis Kuldīgā nav fantāzija, gadu simtiem
pavasaros vimbas dodas augšup pa Ventu, savā nārsta ceļā sastopot mutuļojošo Ventas rumbu. Šī unikālā parādība vērojama, kad ūdens sasilis līdz vajadzīgajai temperatūrai (parasti aprīļa sākumā) un turpinās līdz 10. maijam. Interesenti var vērot, kā, mugurām zaigojot, lec vimbas, jo zivis dodas augšup pa
Ventu, savā nārsta ceļā sastop ūdenskritumu un cenšas to pārvarēt. Nav iespējams aprēķināt, cik zivju
pārlec pāri Ventas rumbai. Katru gadu tas ir savādāk
un ir atkarīgs no ūdens līmeņa.
Tieši šīs interesantās parādības, kā arī aptuveni pirms
300 gadiem hercoga Jēkaba laikā radušos īpašo zivju
ķeršanas ierīču dēļ, kad zivis ķēra, uz rumbas novietojot zivju ķeramos grozus, Kuldīgu mēdz dēvēt par
pilsētu, kur zivis ķer gaisā, vai arī par pilsētu, kur zivis
lido. Mūsdienu zvejniekiem šāds zvejošanas veids ir
liegts, pie rumbas makšķerēt nedrīkst.
Nu jau vairākus gadus vienlaikus ar vimbu lēkšanu
notiek arī tūrisma sezonas atklāšanas pasākums „Lido
zivis” ar dažādām izdarībām, tirdziņiem, koncertiem
un zivju zupas vārīšanu.
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Vimbas vizītkarte
Vimba ir Eiropā un Āzijas rietumdaļā plaši izplatīta
karpu dzimtas zivs, kas lielāko dzīves daļu pavada
jūras piekrastes ūdeņos, bet nārstot ieceļo upēs. Atsevišķās ūdenstilpēs, piemēram, Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvēs, vimba var izveidot lokālas,
neceļojošas populācijas. Daļa vimbu no jūras uz nārstu upēs migrē jau rudenī, pārziemo upju lejteču
dziļākajās vietās un pavasarī dodas augšup pa upi,
meklējot piemērotas nārsta vietas. Citas vimbas
ienāk upēs pavasarī un dodas tieši uz nārstu. Vimbas
maijā – jūnijā nārsto seklajās straujtecēs ar grantainu
vai oļainu grunti. Vimbu tēviņi sagatavo nārsta vietas,
attīrot grunti no dūņām un aļģu apauguma. Izaugušie mazuļi pēc gada pamet upi, lai tālāk barotos un
augtu jūrā, līdz 6 – 7 gadu vecumā nārstam nobriedušās zivis dodas atpakaļ upēs. Latvijā pieaugušas
vimbas parasti sasniedz 30 – 35 cm garumu un svaru
līdz 800 g. Jau 23 gadus nepārspēts ir Latvijā
1989. gadā tieši Ventā nomakšķerētās lielākās vimbas
rekords – 1,45 kg.
Šo skaisto zivi savos lomos augstu novērtē kā zvejnieki, tā makšķernieki. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastē zvejnieku murdos un tīklos gadā nonāk
aptuveni 50 tonnas vimbu, kamēr makšķernieku
loms vērtējams virs 10 tonnām. Cilvēka saimnieciskās
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darbības ietekmē pasliktinās vimbu nārsta vietu kvalitāte, tādēļ aktuāla ir to rekultivācija – straujteču attīrīšana no aizaugumiem. Labs piemērs – nārsta vietu
regulāra tīrīšana Lielupē pie Bauskas. Otra negatīvā
ietekme ir šķēršļi zivju migrācijai upēs. Daugava, agrāk ļoti nozīmīga vimbas resursu nodrošinātāja, savu
nozīmi ir zaudējusi sakarā ar hidroelektrostaciju aizsprostu izbūvi. Vimbas migrācijas nodrošināšanai uzceltais Ķeguma HES zivju ceļš pilnīgi zaudējis savu
nozīmi, tas ir sauss, jo vimbai un citām ceļotājzivīm
nepārvarama barjera ir jau Rīgas HES. Lai kaut cik saglabātu vimbu Daugavā, valsts veic mākslīgi izaudzētu vimbas mazuļu izlaišanu lejpus Rīgas HES, ik gadu
papildinot Daugavas ūdeņus ar aptuveni 400 tūkstošiem mazuļu.
Ja rūpēsimies par vimbu, tā arī turpmāk „lidos” virs
Ventas Rumbas.
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