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INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

AKTUALITĀTES
Jauns instruments sadarbībai
Zivsaimniecības nozarē
Informācijai un zināšanām ir būtiska pozitīva loma
cilvēkkapitāla attīstībā. Tās ne tikai ceļ personas
pašapziņu, rosina aktīvi darboties, bet arī strādāt efektīvi
un turpināt izkopt jau iepriekš apgūtas iemaņas. Ir būtiski nodrošināt, lai visa nepieciešamā informācija precīzi
atrastu savu mērķauditoriju. Un arī otrādi, lai katrs sev
nepieciešamo informācijas un zināšanu avotu varētu
atrast pēc iespējas ātrāk un tas būtu pieejams.
Daudzkārt velosipēds nav jāizgudro no jauna, bet
jāpalūkojas pēc jau pārbaudītas, efektīvas prakses.
Zivsaimniecības nozares pārstāvjiem un iedzīvotājiem,
kas dzīvo reģionos, kuros zivsaimniecībai ir nozīmīga
loma teritorijas dzīvotspējas uzturēšanā un attīstības
nodrošināšanā, būtisku jautājumu risināšanai ir izveidots
atsevišķs instruments – Zivsaimniecības sadarbības tīkls.
Tā uzdevums ir veidot kopīgu sadarbības platformu
starp zivsaimniecības nozares attīstībā un tajā iesaistīto
cilvēkresursu sociālekonomiskās vides pilnveidošanā
iesaistītajām pusēm, kā arī veicināt zināšanu apmaiņu un
informācijas pieejamību. Izstrādājot Rīcības programmu
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.-2013.gadam, tika paredzēts atbalsts aktivitātēm,
kas iepriekš minētās vajadzības spētu nodrošināt.

Arī Ministru kabinets ir akceptējis šāda instrumenta
nepieciešamību, normatīvajā aktā paredzot
Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta
funkcijas veikt valsts sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs (LLKC). LLKC veic arī Valsts Lauku tīkla
funkcijas, kas liecina par attiecīgu pieredzi, lai
nodrošinātu Zivsaimniecības sadarbības tīkla
aktivitāšu
organizēšanai
izvirzīto
mērķu
sasniegšanu.
Zemkopības ministrijas informācija

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”

Zivsaimniecības sadarbības tīkls
Mūsdienās liela nozīme ir spējai atrast sev apkārt
cilvēkus, kuriem ir līdzīgas intereses, kopīgi mērķi, vēlme
apvienoties, lai tuvinātu savu mērķu sasniegšanu. Bet ne
vienmēr to ir viegli izdarīt. Nereti tam traucē attālums,
nereti - informācijas vai zināšanu trūkums. Reizēm ir
nepieciešams atrast tikai vienu mazu pavedienu, lai
radītu jaunas un visiem interesantas lietas. Šos procesus
var veicināt dažādi sadarbības modeļi. Viens no tādiem ir
arī Zivsaimniecības sadarbības tīkls, kas nodarbojas ar
tīkla pasākumu ieviešanu, informācijas aprites
nodrošināšanu, iesaistīšanos Eiropas Zivsaimniecības
teritoriju tīklā un daudzām citām aktivitātēm, kas veicina
Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbību zivsaimniecībai
nozīmīgās teritorijās un ārpus tām.
Zivsaimniecības sadarbības tīkls tiek veidots ar mērķi
veicināt reģionu sociālekonomisko izaugsmi un
zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju ilgtspējīgu attīstību,
veidojot pastāvīgu sadarbības platformu starp
zivsaimniecības nozarē iesaistītajām organizācijām un
pārvaldes iestādēm. Lai īstenotu zivsaimniecības
sadarbības tīkla mērķi, notiek dažādi pasākumi zivsaimniecības nozarē iesaistītiem iedzīvotājiem, kā arī tiem,

kas vēl tikai plāno veikt kādas darbības šajā nozarē,
tiek veidota sadarbība ar nevalstiskām organizācijām un vecināta sadarbība ar zivsaimniecības
nozarē iesaistītām valsts iestādēm. Semināri,
pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un ārpus tās,
informatīvi ziņojumi ir tās lietas, kas tiks nodrošinātas Zivsaimniecības sadarbības tīkla ietvaros
ikvienam interesentam.
Latvijas reģionos būtiski atšķiras saimnieciskās
darbības iespējas, ir vērojama nevienmērīga
ekonomiskā attīstība, nodarbinātība, saimnieciskā
aktivitāte, arī sociālā vide un kultūra. Nereti to nosaka laika gaitā izveidojušās uzņēmējdarbības
tradīcijas un kultūra. Zivsaimniecības nozarē šī
saimnieciskās darbības aktivitāte un to atšķirības ir
vērojamas diezgan izteikti. Jūras tuvums Kurzemes
un Vidzemes reģionos ir veicinājis zvejniecības
attīstību, zvejnieku tradīciju izkopšanu un
zvejnieku ciematu veidošanos. Šajos reģionos ir
izvietojusies arī lielākā daļa zvejniecības
uzņēmumu, kā arī lielākais nodarbināto skaits
zivsaimniecībā. Latgalē, kas ir bagāta ar lieliem
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ezeriem un arī dīķu saimniecībām, veido pilnīgi citas
zivsaimniecības tradīcijas. Šajā reģionā ir izvietojušies
uzņēmumi, kas nodarbojas ar zveju iekšējos ūdeņos.
Zemgales reģionā zivsaimniecība ir attīstīta
vismazāk, līdz ar to arī nodarbināto skaits
zivsaimniecībā ir neliels.
Par zivsaimniecībai nozīmīgām teritorijām Latvijā
tiek uzskatīti 57 novadi, kas atrodas piejūras teritorijā
(bija Liepājas, Kuldīgas, Ventspils, Tukuma, Rīgas,
Ogres, Cēsu, Limbažu, Valmieras rajons), un 4 novadi
Latgales reģionā (bija Rēzeknes un Daugavpils
rajons). Visā Latvijas teritorijā kopā zivsaimniecībai
nozīmīgajā teritorijā ietilpst 61 novads. Šīs teritorijas
tika atlasītas ņemot vēra rajonus, kuros
koncentrējušies vairāk kā 1 % no zivsaimniecībā nodarbināto un 1% no uzņēmumu kopskaita valstī.
Zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstībā liela
loma ir vietējām zivsaimniecības grupām, kas
izstrādā vietējās teritorijas attīstības stratēģijas un
īsteno tās. Eiropas Zivsaimniecības fonda ietvaros
zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās varēs īstenot
dažādus pasākumus teritorijas attīstībai, piedalīties
projektu konkursos, līdzīgi kā tas notiek Lauku
attīstības pasākumu LEADER programmas ieviešanā.
Līdz 2010. gada nogalei Zivsaimniecības sadarbības
tīkla ietvaros par zivsaimniecībai aktuālām tēmām
visā Latvijas teritorijā tiks organizēti arī semināri, uz
kuriem tiek aicināts ikviens interesents. Laipni
aicināti klausītāji, kuri jau strādā šajā nozarē un vēlas
papildināt savas zināšanas, gan arī tādi, kuri vēlas
uzzināt, kā uzsākt darbību zivsaimniecībā. Semināru
tēmas ir atrodamas Zivsaimniecības sadarbības tīkla
darbībās plānā 2010. gadam interneta vietnē
www.laukutikls.lv/zivjutikls. Seminārus organizēs
LLKC Lauku attīstības biroji. Papildu informāciju
iespējams iegūt Lauku attīstības birojos vai Lauku
tīkla mājaslapas www.laukutikls.lv notikumu
kalendārā.

Zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās tiks organizēti
pieredzes apmaiņas braucieni pa Latviju, kuros varēs
piedalīties visi interesenti. Rudenī ir plānoti arī divi
pieredzes apmaiņas braucieni uz ārvalstīm.
Kā pielikums Lauku tīkla informatīvajam izdevumam
„Lauku Lapa” tiks veidota „Zivju Lapa”, kurā tiks
publicēta informācija par aktualitātēm zivsaimniecības nozarē, labas prakses piemēriem un speciālistu
ieteikumiem.
Informācija par Zivsaimniecības sadarbības tīkla
aktivitātēm, pasākumu plāni un citas zivsaimniecībā
aktuālas
lietas
atrodamas
mājaslapa
www.laukutikls.lv/zivjutikls. Ja arī jūsu teritorijā notiek
interesantas un zivsaimniecības nozarei aktuālas
lietas, par kurām jūs vēlaties pastāstīt citiem, tad gan
interneta mājaslapa, gan informatīvais izdevumus ir
vieta, kur var publicēt aktualitātes vai informāciju par
zivsaimniecības nozari, sazinoties ar tīkla Sekretariātu
pa tālruņiem 26344474 un 63050227 vai e-pastā
gunta.svarce@llkc.lv. Labas idejas un vērtīga pieredze
var veicināt arī citu teritoriju attīstību.
Lai attīstītu sadarbību starp zivsaimniecības nozarē
strādājošiem uzņēmumiem, organizācijām, zvejnieku
saimniecībām, dīķu saimniekiem un citiem
interesentiem, informētu citus par savām darbības
jomām, dalītos pieredzē, Zivsaimniecības sadarbības
tīkla sadaļā internetā, tiks veidota kontaktu lapa, kurā
tiks apkopota kontaktinformācija vai apraksts par
organizācijām, kas darbojas zivsaimniecības nozarē,
tāpēc aicinām interesentus Sekretariātā iesūtīt
informāciju arī par savu organizāciju. Sekretariāts atrodas Rīgas ielā 34, Ozolniekos, Ozolnieku novadā,
tālruņi 26344474 un 63050227,
e-pasts gunta.svarce@llkc.lv.
Aicinām jūs veidot Zivsaimniecības sadarbības tīklu
kopā un veicināt zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju
attīstību, izaugsmi un pievilcību!
Sagatavots Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariātā

Zivsaimniecības teritoriju attīstības
iespējas
grupas izstrādā vietējas teritorijas attīstības
stratēģijas, kuras tiek apstiprinātas Lauku atbalsta
dienestā.
Pēc to apstiprināšanas vietējās zivsaimniecības
grupas izsludina atklātu projektu konkursus, kuros ir
iespēja pieteikt projektus stratēģijā paredzēto
aktivitāšu īstenošanai.
Atbalsta pretendenti aktivitāšu īstenošanai ir biedrības, nodibinājumi, komersanti, kuru darbības joma
saistīta ar zivsaimniecību, vietējās pašvaldības un
tiešās pārvaldes iestādes. Atkarībā no tā, kas iesniedz
vietējai zivsaimniecības grupai projektu, mainās arī
publiskā finansējuma apmērs no projekta attiecināmajām izmaksām: pašvaldībai – 75%, komersantam
un fiziskai personai – 50%, bet komersantam
aktivitātē “Dabas vai rūpnieciskajās katastrofās

Novados, kas atrodas zivsaimniecībai nozīmīgajās
teritorijās,
ir
iespējas
piesaistīt
Eiropas
Zivsaimniecības fonda līdzekļus ar mērķi veicināt
maza mēroga infrastruktūras un ar zivsaimniecību
saistītās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu, kā arī
dažādot nodarbošanās iespējas zivsaimniecībai
nozīmīgajās teritorijās, lai saglabātu apdzīvotību un
teritorijas pievilcību.
Zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās darbojas
vietējās rīcības grupas (VRG), kas ir vietējo organizāciju un iedzīvotāju apvienības. Zivsaimniecības rīcības
grupas tiek reģistrētas Uzņēmumu reģistrā kā biedrības vai nodibinājumi, un visās zivsaimniecības
teritorijās tādas ir 24. Tabulā ir apkopota informācija
par VRG kontaktiem un darbības teritorijām.
Atbilstoši savai darbības teritorijai, zivsaimniecības
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cietušā zivsaimniecības nozares ražošanas potenciāla
atjaunošana” – 90%, biedrībai un nodibinājumam –
90%, tiešās pārvaldes iestādei – 100%. Sīkāku
informāciju par projektu konkursiem, pieteikumiem
un stratēģijām var uzzināt konkrētās teritorijas zivsaimniecības rīcības grupā vai Lauku tīkla mājaslapā
Zivsaimniecības sadaļā www.laukutikls.lv/zivjutikls.
Apstiprinātās stratēģijas atrodamas arī Lauku
atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

Stratēģijas tiek izstrādātas, ņemot vērā iedzīvotāju
vajadzības un problēmas, kas kavē teritorijas kopējo
attīstību, līdz ar to, cik lielā mērā stratēģijā izvirzītie
mērķi tiks īstenoti, ir atkarīgs no iedzīvotāju
aktivitātes un vēlmes piedalīties projektu īstenošanā
un problēmu risināšanā. Esiet aktīvi un piedalieties
savas teritorijas attīstībā, radot to pievilcīgāku sev un
citiem! Veidojiet vidi, kurā pašiem ir vēlme uzturēties!

Vietējās zivsaimniecības grupas Latvijā
Vietējā zivsaimniecības grupa

Biedrība “Baldones
Partnerība”

Kontaktinformācija
„Pārupes”, Baldone, Baldones nov.,
LV-2125
Elīna Brigmane
elina.brigmane@inbox.lv
+371 28347211,
+371 67932025

Biedrība “Cēsu rajona
lauku partnerība”

Jāņa Poruka 8, Cēsis, Cēsu nov.,
LV-4101
Māris Cīrulis
maris@partneriba.lv
+371 29782159,
+371 64122854
www.partneriba.lv
skype: maris_cirulis

Biedrība “Darīsim paši”

Pilsētas laukums 2, Kuldīga,
LV-3301
Dace Strazdiņa
dace.strazdina@gmail.lv
+37 126691192
www.darisimpasi.lv

Biedrība “Daugavpils
un Ilūkstes novadu
partnerība “Kaimiņi””

Rīgas 2/3, Daugavpils, LV-5401
Inga Krekele
inga.krekele@gmail.com
+371 65425089,
+371 22034627
www.daugavpils.partneribas.lv

Biedrība “Gaujas
partnerība”

Biedrība “Īģes lauku
partnerība”

Biedrība “Jūrkante”

Darbības teritorija

Baldones novads (Baldones pagasts, Baldones pilsēta)

Amatas novads (Amatas, Drabešu, Nītaures, Skujenes,
Zaubes pagasts)
Cēsu novads (Vaives pagasts)
Jaunpiebalgas novads (Jaunpiebalgas, Zosēnu
pagasts)
Līgatnes novads (Līgatnes pagasts, Līgatnes pilsēta)
Pārgaujas novads (Raiskuma pagasts)
Priekuļu novads (Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu, Veselavas
pagasts)
Raunas novads (Drustu, Raunas pagasts)
Vecpiebalgas novads (Dzērbenes, Inešu, Kaives,
Taurenes, Vecpiebalgas pagasts)
Alsungas novads
Kuldīgas novads (Ēdoles, Gudenieku, Īvandes,
Kabiles ,Kuldīgas, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču,
Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas, Vārmes pagasts)
Skrundas novads (Nīkrāces ,Raņķu, Rudbāržu,
Skrundas pagasts, Skrundas pilsēta)
Daugavpils novads (Ambeļu, Biķernieku, Demenes,
Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas,
Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Salienas,
Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vaboles, Vecsalienas,
Višķu pagasts)
Ilūkstes novads (Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Šēderes
un Pilskalnes pagasts, Ilūkstes pilsēta, Subates pilsēta)

Gaujas 16, Ādaži, Ādažu nov.,
LV-2164
Ineta Martuzāne
legendagold@apollo.lv
+371 29254554
Rīgas 4, Aloja, Alojas nov., LV-4064
Almants Štelcs
ige.aloja@inbox.lv
+371 20218529
Smilšu 9, Salacgrīva, LV-4033
Dzintra Eizenberga
dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
+371 29427095,
+371 64071993

Ādažu novads

Alojas novads (Alojas, Braslavas, Staiceles,
Brīvzemnieku pagasts, Alojas pilsēta, Staiceles pilsēta)
Limbažu novads (Pāles, Skultes un Viļķenes pagasts)
Salacgrīvas novads (Ainažu, Liepupes un Salacgrīvas
pagasts, Ainažu pilsēta, Salacgrīvas pilsēta)
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Kontaktinformācija
Talsu 11, Kandava, LV-3120
Inta Haferberga
intaha@inbox.lv
+371 28390394
+371 63182027
„Ērģelnieki”, Jaunpils pag.,
Tukuma nov., LV-3145
Dzidra Krastiņa
dzidra.krastina@jaunpils.lv
+371 63107068,
+371 29199878

Biedrība “Liepājas
rajona partnerība”

Otaņķu 1, Grobiņa, Grobiņas nov.,
LV-3430
Inita Ate
inta.a@inbox.lv
+371 26595623,
+371 63491806
www.lrpartneriba.lv

Biedrība “No Salacas
līdz Rūjai”

Mūrmuižas 9, Valmiera, LV-4201
Ojārs Beķeris
mpojars@inbox.lv
+371 29456900
www.nosalacaslidzrujai.lv

Biedrība “Partnerība
“Laukiem un Jūrai””

Biedrība “Partnerība
“Daugavkrasts””

Biedrība “Pierīgas
partnerība”

Biedrība “Rēzeknes
rajona kopienu
partnerība”

Darbības teritorija
Kandavas novads (Cēres, Kandavas, Matkules, Vānes,
Zantes un Zemītes pagasts, Kandavas pilsēta)
Tukuma novads (Irlavas, Pūres un Sēmes pagasts)
Jaunpils novads (Jaunpils, Viesatu pagasts)
Tukuma novads (Degoles, Džūkstes, Jaunsātu,
Lestenes un Tumes pagasts)
Aizputes novads (Aizputes, Cīravas, Kalvenes,
Kazdangas un Lažas pagasts un Aizputes pilsēta)
Durbes novads (Dunalkas, Durbes, Tadaiķu, Vecpils
pagasts un Durbes pilsēta)
Grobiņas novads (Bārtas, Gaviezes, Grobiņas, Medzes
pagasts un Grobiņas pilsēta)
Nīcas novads (Nīcas un Otaņķu pagasts)
Pāvilostas novads (Pāvilostas pilsēta, Sakas, Vērgales
pagasts)
Priekules novads (Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules,
Virgas pagasts un Priekules pilsēta)
Rucavas novads (Dunikas, Rucavas pagasts)
Vaiņodes novads (Embūtes, Vaiņodes pagasts)
Burtnieku novads (Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu,
Valmieras un Vecates pagasts)
Kocēnu novads (Bērzaines un Kocēnu pagasts)
Mazsalacas novads (Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un
Skaņkalnes pagasts, Mazsalacas pilsēta)
Naukšēnu novads (Ķoņu un Naukšēnu pagasts)
Rūjienas novads (Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas
pagasts, Rūjienas pilsēta)
Engures novads (Engures, Lapmežciema un Smārdes
pagasts)

„Pagastmāja”, Smārdes pag.,
Engures nov., LV-3129
Inga Reiniņa
ingareinina@one.lv
+371 26416858,
+371 63192243
Rīgas 26, Ķekava, LV-2123
Māris Belovs
maris.belovs@kekava.lv
+371 26194118
Daugavas 29, Mārupes nov.,
LV-2167
Nadīna Millere
nadina.millere@marupe.lv
+371 26440279,
+371 67149872

Tukuma novads (Slampes un Zentenes pagasts)

Ķekavas novads (Daugmales un Ķekavas pagasts)

Babītes novads (Babītes, Salas, Mārupes Olaines
pagasts un Olaines pilsēta)

Atbrīvošanas 95, Rēzekne, LV-4601
Ineta Brizga
partnerība@rdc.lv
+371 29353940,
+371 64607183
www.rezeknesnovads.lv (sadaļa NVO)
www.rezeknespartneriba.lv
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Rēzeknes novads (Audriņu, Bērzgales, Čornajas,
Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna,
Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Mākoņkalna,
Maltas, Nagļu, Nautrēnu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas,
Rikavas, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un
Vērēmu pagasts)
Viļānu novads (Dekšāres, Sokolku un Viļānu pagasts,
Viļānu pilsēta)
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Biedrība “Rīgas rajona
Lauku attīstības
biedrība”

Biedrība “Ropažu
partnerība”

Biedrība “Seši krasti”

Biedrība “Stopiņu un
Salaspils partnerība”

Biedrība “Talsu rajona
partnerība”

Biedrība “Vidzemes
lauku partnerība
“Brasla””

Biedrība
“Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija”
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Kontaktinformācija

Darbības teritorija
Inčukalna novads (Inčukalna pagasts un Vangažu
pilsēta)
Krimuldas novads Krimuldas pagasts)
Mālpils novads (Mālpils pagasts)
Saulkrastu novads (Saulkrastu pagasts un Saulkrastu
pilsēta)
Sējas novads (Sējas pagasts)
Siguldas novads (Allažu, Mores, Siguldas pagasts un
Siguldas pilsēta)

Birzes 4, Allaži, LV-2154
Inese Pikaļova
rrlab@inbox.lv
+371 67970250,
+371 26423616,
+371 67970813
Sporta 2 (k. 2), Ropažu nov., Ropaži,
LV-2135
Eva Haberkorne-Vimba
ropazi_vrg@inbox.lv
+371 29210007
Saules 112/59, Ventspils, LV-3601
Lienīte Leitāne
lienite.leitane@gmail.com
+371 29616644,
+371 63663038
Institūta 1a, Stopiņu nov., Ulbroka,
LV-2130
Santa Podgaiska
santa.mp@inbox.lv
+371 26330025

Ropažu novads

Ventspils novads (Jūrkalnes, Piltenes Užavas, Vārves,
Ziru un Zlēku pagasts un Piltenes pilsēta)
Salaspils novads
Stopiņu novads
Rojas novads (Mērsraga un Rojas pagasts)
Talsu novads (Balgales, Ģibuļu, Ķūļciema, Laidzes,
Laucienes, Lībagu, Strazdes, Vandzenes, Virbu pagasts,
Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Talsu pilsēta un
Valdemārpils pilsēta)
Kocēnu novads (Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasts)
Krimuldas novads (Lēdurgas pagasts)
Limbažu novads (Katvaru, Limbažu, Umurgas un
Vidrižu pagasts un Limbažu pilsēta)

Kr. Valdemāra 21a, Talsi, LV-3201
Lolita Pļaviņa
talsu.partneriba@inbox.lv
+371 26169960
Braslas 2, Straupe, Pārgaujas nov.,
LV-4152
Līga Kārkliņa
ligakarklina19@inbox.lv
+371 26137342
www.partneriba-brasla.lv
Pils 14, Dundaga, LV-3270
Ilona Znots-Znotiņa
zba@ziemelkurzeme.lv
+371 29413253,
+371 63237857

Pārgaujas novads (Stalbes un Straupes pagasts)
Dundagas novads (Dundagas un Kolkas pagasts)
Talsu novads (Īves, Lubes un Valdgales pagasts)
Ventspils novads (Ances, Popes, Puzes, Tārgales,
Ugāles un Usmas pagasts)

Biedrība Publisko un
privāto partnerība
“Zied Zeme”

Raiņa 11a (1. st.), Lielvārde, LV-5070
Indra Leja
indra@ziedzeme.lv
+371 29356923
www.ziedzeme.lv

Ikšķiles novads (Ikšķiles pilsēta un Tīnūžu pagasts)
Ķeguma novads (Birzgales, Rembates un Tomes
pagasts, Ķeguma pilsēta)
Lielvārdes novads (Lēdmanes un Lielvārdes pagasts,
Lielvārdes pilsēta)
Ogres novads (Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas,
Meņģeles, Ogresgala, Suntažu un Taurupes pagasts

Publisko un privāto
partnerattiecību
biedrība “Sernikon”/
PPP “Sernikon”

Rīgas 18/4, Carnikava,
Carnikavas nov., LV-2163
Ulrika Auniņa
ulrikaau@inbox.lv
+371 29793455,
+371 67993814

Carnikavas novads
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Zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas Latvijā, kuras var saņemt atbalstu Eiropas Zivsaimniecības fonda
4. virziena “Zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju ilgtspējīgā attīstība pasākumu ietvaros”.

Sagatavots Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariātā

Lauku atbalsta dienesta un
Zemkopības ministrijas aktuālā
informācija
Paziņojums par projektu iesniegumu
pieņemšanu pasākumam "Zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde un mārketings"
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības
Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības
programmas (RP) pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings" 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 1. aprīļa Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde"".
Ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana
notiks no 2010. gada 22. jūlija līdz 2010. gada
15. decembrim.
Ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir
6 000 000 LVL (seši miljoni latu).
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku
atbalsta
dienesta
lēmuma
par
projekta
apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie
norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā:
www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta
dienesta centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas
daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 3. stāvā,
308. kabinetā (tālr. 67027684, 67027235, 67027868).
Paziņojums par projektu iesniegumu
pieņemšanu pasākumam "Investīcijas
akvakultūras uzņēmumos"
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības
Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības
programmas (RP) pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos" 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 1. aprīļa
Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 "Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras
uzņēmumos"".
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Ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana
notiks no 2010. gada 22. jūlija līdz 2010. gada
23. augustam.
Ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir
4 500 000 LVL (četri miljoni pieci simti tūkstoši lati).
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu
īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no
Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta
apstiprināšanu stāšanās spēkā.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā:
www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta
dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs
pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses.
Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir
atrodamas mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Grozījumi MK noteikumos
Stājušies spēkā Zemkopības ministrijas 15. jūnijā
apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta (MK)
2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 241 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā pasākumam „Zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde””.
Noteikumi paredz nepārtrauktu projektu iesniegumu
pieņemšanas kārtību, lai atbalsts būtu pieejams visa
gada garumā, tādējādi izvairoties no kampaņveida
projektu iesniegumu pieņemšanas. Pamatojoties uz
pasākuma īstenošanas pieredzi iepriekšējās projektu
iesniegumu iesniegšanas kārtās, noteikumos izdarīti
vairāki tehniski un redakcionāli grozījumi, kas
vienkāršo un precizē atbalsta saņemšanas
nosacījumus.
Papildus tiek atvieglota naudas plūsmas pārskatu pa
mēnešiem un gadiem iesniegšanas kārtība LAD
projektu iesniegumu iesniegšanas brīdī un
īstenošanas laikā. Turpmāk naudas plūsmas pārskats
nebūs jāiesniedz pa mēnešiem, bet tikai pa gadiem,
turklāt atvieglotā formā.
Tāpat tiek samazināts arī Lauku atbalsta dienestā
iesniedzamo dokumentu skaits. Turpmāk par
informāciju saistībā ar Pārtikas un veterināro dienestu
(PVD), Zemesgrāmatu nodaļu un Valsts ieņēmuma
dienestu (VID) pārliecināsies Lauku atbalsta dienests.

LAD informācija

Makšķerēšanas noteikumi pieejami angļu un
krievu valodā
Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi oficiālus
Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra
noteikumu Nr. 1498 „Makšķerēšanas noteikumi”
tulkojumus angļu un krievu valodā. Tulkojumi
sagatavoti, lai padarītu informāciju par makšķerēšanu regulējošām tiesību normām pieejamāku Latvijas
Republikas iedzīvotājiem un tās viesiem.
ZM mājaslapā sadaļā „Zivsaimniecība” tēmas
„Makšķerēšana” apakštēmā „Licencētā makšķerēšana” ir ievietota ZM apkopotā informācija par
licencētām makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību vietām, to organizētājiem un galvenajiem
nosacījumiem. Informācija sagatavota, izmantojot
licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas nolikumus,
kas saskaņoti ZM līdz šī gada 10. jūnijam, un turpmāk
tiks regulāri pārskatīta un papildināta.
Informācija par licencēto makšķerēšanu paredzēta
publiskai izmantošanai, piemēram, ar makšķerēšanu
saistīto informatīvo izdevumu sagatavošanai, ka arī
makšķerniekiem, lai labāk pārzinātu zivju ieguves
prasības un nosacījumus.
Makšķerēšanas noteikumu tulkojumi angļu un krievu
valodā
pieejami
ZM
mājaslapā
sadaļā
„Zivsaimniecība” tēmas „Mašķerēšana” apakštēmā
„Saistošie dokumenti”: www.zm.gov.lv.

Sīkāk ar visiem grozījumiem var iepazīties interneta
vietnē www.vestnesis.lv.
Stājušies spēkā arī grozījumi MK noteikumos Nr. 240
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas
akvakultūras uzņēmumos"", kas paredz palielināt
vienam atbalsta pretendentam attiecināmo izmaksu
summu pasākuma ietvaros līdz diviem miljoniem latu
līdzšinējā viena miljona vietā. Veikti grozījumi arī
projekta atlases kritēriju grupā „Uzņēmuma lielums”,
kā arī citi grozījumi, ar kuriem var iepazīties
MK noteikumos Nr. 240.
Gatavojot projektu pieteikumus, nepieciešams
iepazīties ar aktuālo noteikumu redakciju.
Sagatavots Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariātā
pēc ZM informācijas

Kopīgas idejas vieno aktīvus
cilvēkus
to, kā padarīt nozari pievilcīgāku un konkurētspējīgāku. Latvijā ir vairākas biedrības, kas darbojas
zivsaimniecības nozarē un, par tām Zivsaimniecības
sadarbības tīkla informatīvajā izdevumā jūs
informēsim.
Biedrība, ar kuru jūs iepazīstināsim šajā izdevumā,
nodarbojas ar akvakultūras jautājumiem. Akvakultūra
ir ne tikai zivju, bet arī vēžu un citu ūdens radību

Viens var izdarīt daudz, bet divi un trīs - vēl vairāk.
Tāpēc nereti idejas īstenošanai apvienojas līdzīgi
domājoši cilvēki, kas veido biedrības vai citas sabiedriskas organizācijas, lai kopīgi sasniegtu izvirzītos
mērķus.
Arī zivsaimniecības nozarē ir daudz aktīvu cilvēku,
kas domā par tās attīstību, izaugsmes iespējām, par
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vadāma audzēšana, lai iegūtu videi draudzīgu
produktu un ar to pelnītu. Tā ir biedrība “Latvijas
Vēžu un zivju audzētāju asociācija” (LVZAA). Biedrība
ir dibināta 1998. gadā ar mērķi iesaistīt sabiedrību
platspīļu vēžu un zivju dabisko populāciju atjaunošanā, izmantojot akvakultūras pieeju, un tādējādi
veicināt dabas daudzveidības saglabāšanu un
ilgtspējīgu izmantošanu.
Biedrības uzdevumos ietilpst valsts, privāto,
komerciālo un vides interešu sabalansēšana,
ievērojot dabas daudzveidības principus, mācību
programmu izstrāde vēžu un zivju audzēšanā,
mūsdienu akvakultūras sasniegumu ieviešana zivju
un bezmugurkaulnieku audzēšanā, izveidojot vēžu
un zivju audzēšanas centrus, ieviešot jaunas, videi
draudzīgas tehnoloģijas u.c.
Biedrība ir atvērta sabiedriska organizācija, un par tās
biedru var kļūt ikviens – individuālas personas,
uzņēmumi, organizācijas, pašvaldības –, kas ar savām
domām, centieniem un praktisko ieguldījumu sniedz
pienesumu biedrības mērķu un uzdevumu
īstenošanā.
Biedrība savu darbu koordinē arī Eiropas Savienības
(ES) līmenī. LVZAA ir Centrālās un Austrumeiropas
valstu akvakultūras iestāžu asociācijas (NACEE)
līdzdibinātāja un ES Akvakultūras asociācijas biedrs.
Paralēli vietējo aktivitāšu īstenošanai biedrība ir
izveidojusi ciešus sakarus ar Norvēģijas, Somijas un
Zviedrijas
akvakultūras
organizācijām
un
speciālistiem, piedaloties kopīgos starptautiskos
projektos platspīļu vēža dabisko populāciju
atjaunošanā un akvakultūras ilgtspējīgas attīstības
un vadības pilnveidošanā.

LVZAA būtiskākie darbības virzieni ir jaunu
akvakultūras saimniecību izveide, attīstot jaunu
akvakultūras objektu iesaisti ražošanā, pārstrādes
jaudu izveide netradicionālu produktu ieguvei un
mazo ezeru iesaiste ekonomiskajā apritē, izmantojot
akvakultūras pieeju.
Īpaša uzmanība biedrībā tiek pievērsta arī
cilvēkresursu attīstībai. Latvijas-Norvēģijas granta
projektā 2009. gadā notika 121 akvakultūras
dalībnieka apmācības Norvēģijas akvakultūras
speciālistu vadībā, tiek organizēti pieredzes apmaiņas
braucieni Latvijā un arī akvakultūras uzņēmumos
Baltkrievijā, Krievijā, Norvēģijā, Polijā, Somijā,
biedrības speciālisti lasa lekcijas dažādos lauku
novados, ir izveidota sadarbība ar Lūznavas
profesionālo vidusskolu akvakultūras izglītības
stiprināšanai jaunajiem akvakultūras speciālistiem,
sadarbībā ar Latvijas Universitāti un citām Latvijas
augstākajām macību iestādēm tiek plānots īstenot
augstākās izglītības ieviešanu akvakultūrā, kā arī tie
risināti daudz citi zivsaimniecības nozarei aktuāli
jautājumi.
Biedrības valdes priekšsēdētājs ir Augusts Ārens
(tālrunis 29234280, e-pasts earens@latnet.lv), valdes
loceklis - Jānis Baltačs (tālrunis 29258675,
www.lvzaa.lv).
Turpmāk „Zivju Lapā” būs pieejama informācija arī
par citām organizācijām, kas darbojas zivsaimniecības
nozarē un apvieno šīs nozares pārstāvjus.
Sagatavots Zivsaimniecības sadarbības
tīkla Sekretariātā
sadarbībā ar Biedrību „Latvijas Vēžu un zivju
audzētāju asociācija”

SVARĪGĀKIE DATUMI, PIESAKOTIES EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA PASĀKUMIEM
Jūlijs
no 22.07
no 22.07

Investīcijas akvakultūras uzņēmumos
Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
Kompensācijas zvejas kuģu apkalpes
locekļiem (zvejniekiem) pēc pilnīgas zvejas
darbību pārtraukšanas
Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas
kampaņas
Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku
selektivitāte

Augusts
līdz 23.08

Septembris

Termiņš, kura laikā var iesniegt

ZIVJU LAPA TAVĀ E-PASTĀ
Piedāvājam iespēju saņemt informatīvo izdevumus “Lauku
Lapa” un “Zivju Lapa” Jūsu e-pasta kastītē!
Lai pieteiktos izdevuma elektroniskai saņemšanai, sūtiet
pieteikumu uz e-pastu: Natalija.Iljina@llkc.lv.
Pieteikumā jānorāda:
Vārds, Uzvārds; Iestādes nosaukums, kuru pārstāvat; E-pasta
adresi, uz kuru vēlaties saņemt izdevumu.

SAGATAVOTS
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag.,
Ozolnieku nov., LV-3018
tālr.: 63050220

