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un izglītības centrs”

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Latvijas zvejnieki un zivju apstrādātāji varēs sekmīgi turpināt darbu
Eiropas Komisijas (EK) Pārtikas aprites un dzīvnieku
veselības pastāvīgās komitejas Toksikoloģijas sekcijas
sanāksmē 4. jūlijā ir atbalstīts Komisijas Regulas projekts
par dioksīnu un polihlordifenilu pieļaujamajām normām,
kas ir ļoti būtisks arī Latvijas zvejniekiem un zivju
apstrādes nozarei.
Baltijas jūrā un līdz ar to arī zivīs vēsturiski ir izveidojies
relatīvi augsts šo bīstamo vielu piesārņojums, kas veikto
dažādo vides aizsardzības pasākumu dēļ tomēr gadu no
gada samazinās. Šobrīd Baltijas jūrā esošā situācija prasa
rast kompromisu starp patērētāju veselību un nepieciešamību pēc pamatizejvielas zivrūpniecībai – vienai no
Latvijas tautsaimniecības nozarēm, kas visvairāk eksportē savu produkciju.
Sākotnēji Komisijas Regulas sagatavošanas posmā projekts paredzēja tādas dioksīnu un polihlordifenilu normas, kas to pieņemšanas gadījumā nopietni apdraudētu
Latvijas zivrūpniecības pastāvēšanu, jo dažas Baltijas
jūras zivju sugas, kā reņģi, brētliņu un lasi pārmērīgi stingro normu dēļ nedrīkstētu lietot pārtikā.
Šobrīd ir noslēdzies vairāk nekā divu gadu ilgais darbs,
kurā Zemkopības ministrijas ekspertiem sadarbībā ar

Latvijas zinātniekiem, zvejniekiem un zivju
apstrādātājiem kopīgi ar pārējo Baltijas jūras
reģiona valstu pārstāvjiem topošajā Komisijas
Regulas projektā ir izdevies panākt tādu dioksīnu
un polihlordifenilu pieļaujamo normu līmeni, kurās
iekļaujas Latvijas zivju apstrādes nozarei būtiskās
Baltijas jūras zivju sugas un kuras nerada draudus
patērētāju veselībai.
Līdz šim neatrisināts bija jautājums par Baltijas
jūras lašiem, kuros dioksīnu un polihlordifenilu
līmenis ir augstāks nekā pārējās zivīs. Pārtikas un
veterinārā dienesta ekspertu veiktais riska novērtējums atzina, ka nelielo nozvejas apjomu dēļ arī
Baltijas jūras laši nerada nekādu risku Latvijas
patērētāju veselībai. Latvijas eksperti kopīgi ar
Somijas un Zviedrijas kolēģiem ir panākuši, ka EK
piešķir atkāpes šīm valstīm un ļauj realizēt Baltijas
lašus Somijas, Zviedrijas un Latvijas iekšējā tirgū.
Sagatavots LLKC Zivsaimniecības sadarbības tīklā
pēc ZM informācijas

Aktuāla informācija par Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
saņemšanas iespējām 2011. gadā
Līdz šī gada decembrim vēl var iesniegt projektu
pieteikumus vairākos Eiropas Zivsaimniecības fonda un
Rīcības programmas pasākumos, kuros Lauku atbalsta
dienests ir izsludinājis atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu.
1. Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku
selektivitātē
Aktivitāte notiek saskaņā ar 2009. gada 14. jūlija
MK noteikumiem Nr. 783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības
attīstībai" un 2008. gada 13. oktobra MK noteikumiem
Nr. 845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas
kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē".
Projektu iesniegumu pieņemšana ceturtajā kārtā
notiek no 2011. gada 16. maija līdz 2011. gada
15. decembrim, šīs kārtas pieejamais publiskais
finansējums ir 700 000 Ls. Kārtā iesniegto 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.

Atbalsta pretendents var būt zvejas kuģa īpašnieks, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja
(licence) komercdarbībai zvejniecībā un kura kuģis
zvejo Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē vai
aiz piekrastes ūdeņiem, vai tāljūras zvejā un tas
vismaz piecus iepriekšējos gadus pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas ir bijis iekļauts Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā, vai
Latvijas Kuģu reģistrā, ja zvejas kuģis tiek izmantots tāljūras zvejai.Vienā projekta iesniegumā var
pieprasīt atbalstu par vienu zvejas kuģi.
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7. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 514
"Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie
pasākumi"".

Atbalstāmās aktivitātes:
1) drošības, darba apstākļu, higiēnas, produktu
kvalitātes uzlabošana uz kuģa (jaunas sakaru un
navigācijas aparatūras un iekārtu iegāde un
uzstādīšana, tai skaitā specializētās datortehnikas
un datorprogrammatūras iegāde; jauna glābšanas
aprīkojuma iegāde un ugunsdrošības sistēmas
ierīkošana un pilnveidošana; jaunu higiēnas un
sanitāro iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, sadzīves un sanitāro telpu iekārtošana un
rekonstrukcija, tai skaitā zvejas kuģa klāja un
korpusa rekonstrukcija, ar zivju uzglabāšanu un
apstrādi saistīto iekārtu un aprīkojuma iegāde);
2) investīcijas jaunās iekārtās un modernizēšanas
darbos, kas vajadzīgi, lai varētu paturēt uz kuģa to
nozveju, kuras atlaišana vairs nav atļauta; atbalsts
tādu projektu veicināšanai, kuri saistīti ar jaunu
tehnisku pasākumu sagatavošanu vai izmēģināšanu Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktā
ierobežotā laikposmā; atbalsts pasākumiem, lai
samazinātu zvejas ietekmi uz ekosistēmām,
aizsargātu lomus un zvejas rīkus no savvaļas
plēsoņām;
3) ieguldījumi selektīvos zvejas rīkos;
4) zvejas kuģa galvenā dzinēja nomaiņa (jauna
galvenā dzinēja iegāde un uzstādīšana): zvejas
kuģim, kura garums ir mazāks par 12 metriem un
kurš neizmanto velkamus zvejas rīkus, ja jaunā
galvenā dzinēja jauda ir tāda pati kā vecajam
galvenajam dzinējam vai mazāka, bet pārējiem
zvejas kuģiem, kuru garums ir līdz 24 metriem, ja
jaunā galvenā dzinēja jauda ir vismaz par 20%
mazāka nekā vecajam galvenajam dzinējam,
zvejas kuģa galvenā dzinēja atjaunošanas remonts
bez dzinēja jaudas pieauguma.

Projektu iesniegumu pieņemšana piektajā kārtā
notiek no 2011. gada 29. aprīļa līdz 2011. gada
15. decembrim, un šīs kārtas pieejamais publiskais
finansējums ir 1 185 000 (viens miljons simts
astoņdesmit pieci tūkstoši) Ls.
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir
viena gada 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.
Atbalsta pretendents ir zvejas kuģu apkalpes
loceklis (zvejnieks), kuram pasākums paredz kompensācijas izmaksu pēc pilnīgas zvejas darbību pārtraukšanas un kurš vismaz 12 mēnešus pēdējo divu
gadu laikā ir strādājis uz zvejas kuģa, ar kuru pilnīgi
pārtraukta zvejas darbība, par atbalsta pretendentu
ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas valsts budžetā pēdējo divu gadu laikā, kā
arī
darba samaksa zvejniecībā pēdējos divos gados veidojusi vismaz 51% no kopējiem aprēķinātajiem viņa
darba ienākumiem. Kompensācija vienam atbalsta
pretendentam vienā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā tiek noteikta 4 minimālo algu apmērā
mēnesī par 12 mēnešiem. Atbalsta saņēmējs pēc
Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā uz vienu gadu
pārtrauc strādāt uz jebkura zvejas kuģa.

Atbalsta lielums: viena projekta maksimālā
atbalsta summa – 200 000 Ls.

3. Zveja iekšējos ūdeņos
Aktivitāte notiek 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. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 828
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja
iekšējos ūdeņos"".

Publiskā finansējuma apjoms no attiecināmajām
izmaksām: minētajām pirmajām trim aktivitātēm
zvejas kuģim, kura kopējais garums ir mazāks par
12 metriem un kurš neizmanto velkamus zvejas
rīkus, – 60%, bet pārējiem zvejas kuģiem – 40%. Kuģa
galvenā dzinēja nomaiņai publiskā finansējuma
apjoms ir šāds: zvejas kuģim, kura kopējais garums ir
mazāks par 12 metriem, un kurš neizmanto velkamus
zvejas rīkus, – 40%, bet pārējiem zvejas kuģiem, kuru
garums ir līdz 24 metriem, – 20%.

Projektu iesniegumu pieņemšana ceturtajā kārtā
notiek no 2011. gada 31. janvāra līdz 2011. gada
15. decembrim, un šīs kārtas pieejamais publiskais
finansējums ir 100 000 Ls (simts tūkstoši latu). Kārtā
iesniegto 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.

2. Sociāli ekonomiskie pasākumi – kompensācijas
izmaksa zvejas kuģu apkalpes locekļiem
(zvejniekiem) pēc pilnīgas zvejas darbību
pārtraukšanas
Aktivitāte notiek 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
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iesniegto 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.

Atbalsta pretendents var būt iekšējās ūdenstilpes
vai tās daļas īpašnieks vai nomnieks, kuram izsniegta
speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā
un kuram pieder rūpnieciskās zvejas tiesības vai kurš
ir pilnvarots tās izmantot, vai kurš tās nomā, kā arī
pašvaldība vai iekšējās ūdenstilpes zvejas tiesību
nomnieks. Pretendentam (izņemot pašvaldības)
vismaz pēdējos trīs gadus pirms projekta iesnieguma
iesniegšanas ir bijis jānodarbojas ar komercdarbību
zvejniecībā iekšējos ūdeņos, un vismaz piecus gadus
pēc pēdējā maksājuma saņemšanas viņš
uzņemas saistības veikt komercdarbību zvejniecībā
iekšējā ūdenstilpē, par kuru tika saņemts atbalsts.

Atbalsta pretendents var būt Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīts zivju apstrādes uzņēmums,
PVD
atzīts
dzīvnieku
izcelsmes
pārtikā
neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmums,
PVD reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas
apstākļos ražo zvejas produktus, esošs komersants,
kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai
zvejas un akvakultūras produktu pārtikā neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmumu, jaundibināts
komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes
uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu
pārtikā neizmantojamo blakusproduktu aprites
uzņēmumu, kuram pirmais pārskata vai taksācijas
gads vēl nav noslēdzies.

Publiskā
finansējuma
apmērs
atbalsta
pretendentam – iekšējās ūdenstilpes vai tās daļas
īpašniekam vai nomniekam un zvejas tiesību
nomniekam ir 60%, bet pašvaldībām – 90% no
projekta
attiecināmajām
izmaksām.
2007.–
2013. gada plānošanas periodā vienam atbalsta
pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa
pasākuma ietvaros nepārsniedz 20 000 Ls – iekšējās
ūdenstilpes vai tās daļas īpašniekam vai nomniekam,
40 000 Ls – pašvaldībai un 5000 Ls – zvejas tiesību
nomniekam.

Publiskā finansējuma apjomu nosaka, ņemot
vērā uzņēmuma lielumu: sīkajiem (mikro), mazajiem
un vidējiem uzņēmumiem – 60% apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām, publiskā finansējuma
apmērs vispārējām izmaksām, kas tieši saistītas ar
projekta sagatavošanu vai īstenošanu, minētajiem
uzņēmumiem ir 40%. Pārējiem uzņēmumiem publiskā finansējuma apjoms ir 30% apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām. Atbalstu nepiešķir
uzņēmumiem, kuros strādā vairāk nekā 750 darbinieku un neto apgrozījums pārsniedz 140 560 800 Ls.
Attiecināmo izmaksu summa viena projekta ietvaros
nepārsniedz 400 000 Ls – atbalsta pretendentam,
kas atbilst sīkā (mikro) uzņēmuma statusam,
1 000 000 Ls – atbalsta pretendentam, kas atbilst mazā uzņēmuma statusam. Fiziskai vai juridiskai personai, kas mājas apstākļos ražo zvejas produktus, izmaksu summa pasākuma ietvaros 2007.–2013. gada plānošanas periodā nepārsniedz 400 000 Ls, esošam komersantam, kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu pārtikā
neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmumu, – 200 000 Ls un jaundibinātam komersantam,
kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu pārtikā neizmantojamo
blakusproduktu aprites uzņēmumu, – 70 000 Ls.

Attiecināmās izmaksas pasākuma ietvaros: krastā
bāzētās infrastruktūras būvniecība un rekonstrukcija,
būves izkrauto zivju uzglabāšanai, piestātnes vai
zivju izkraušanas vietas būvniecība vai rekon
strukcija, laivu novietnes būvniecība vai rekonstrukcija, zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietas
būvniecība vai rekonstrukcija, jaunas tehnikas,
iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana un ar
šo darbu veikšanu saistīto materiālu iegāde
(ūdensapgādes iekārtas un sistēmas, elektropadeves
iekārtas un sistēmas, zivju taras iegāde, ledus
izgatavošanas iekārtas, aukstuma iekārtas, agregāti
un aprīkojums, konteineri dzīvu zivju uzglabāšanai,
pontonu piestātne, kura stacionāri nostiprināta
attiecīgajā ūdenstilpē, iekārtas atkritumu glabāšanai
un apsaimniekošanai).
4. Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un
mārketings
Aktivitāte notiek 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 "Zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde"".

Attiecināmās
izmaksas:
jaunu
ražošanas
pamatlīdzekļu iegāde – zivsaimniecības produkcijas
pirmapstrādes un uzglabāšanas tehnika, iekārtas un
aprīkojums, tai skaitā aukstuma tehnika un iekārtas,
uzglabāšanas un saldēšanas kameras, datorizētā
ražošanas procesa vadības un kontroles tehnika un
iekārtas (ieskaitot programmnodrošinājumu), laboratorijas un kvalitātes kontroles veikšanas tehnika un
iekārtas, mazgāšanas, dezinfekcijas tehnika un
iekārtas, uzņēmuma vajadzībām nepieciešamās
enerģētiskās iekārtas un tehnika, tai skaitā apkures un

Projektu iesniegumu pieņemšana piektajā kārtā
notiek no 2011. gada 31. janvāra līdz 2011. gada
15. decembrim, un šīs kārtas pieejamais publiskais
finansējums ir 6 000 000 Ls (seši miljoni latu). Kārtā
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vēdināšanas tehnika un iekārtas, uzņēmuma vajadzībām nepieciešamās ūdensapgādes un kanalizācijas,
notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanas un ūdens recirkulācijas iekārtas un tehnika, kravu celšanas un kraušanas tehnika un iekārtas, zivju apstrādes blakusproduktu un atkritumu pārstrādes iekārtas un tehnika,
cita specializētā tehnoloģiskā tehnika, iekārtas un
aprīkojums, kas nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai, specializētā produkcijas pārvadāšanas
tehnika, kas nodrošina veterinārajām un higiēnas
prasībām atbilstošus apstākļus. Attiecināmas ir arī
jaunas būvniecības, rekonstrukcijas izmaksas, būvmateriālu iegāde, vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu,
patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši
saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu.
Vispārējās izmaksas nepārsniedz 8% no pārējo attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta iesnieguma
sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz 2% no pārējo attiecināmo
izmaksu kopsummas.
Par attiecināmajām izmaksām uzskata arī šādas tieši
ar ražošanu nesaistītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 30% no būvniecības attiecināmo izmaksu
kopsummas: administratīvo telpu jauna būvniecība,
rekonstrukcija, apsardzes un caurlaides telpu ierīkošana, apsardzes signalizācijas ierīkošana, ieskaitot
videonovērošanas sistēmas, palīgtelpu ierīkošana, ja
ir izskaidrota to funkcionālā izmantošana, personāla
atpūtas un citu telpu ierīkošana, teritorijas labiekārtošana (teritorijas asfaltēšana vai cita seguma ieklāšana, zāliena ierīkošana, ārējā apgaismojuma un žoga
izbūve).

Atbalsta pretendents ir biedrība, kas vismaz trīs
gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu
likumu, un vismaz piecu biedru komercdarbības joma
ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un
mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, kā arī
pašvaldība vai valsts pārvaldes iestāde, vai atvasināta
publiskā persona.
Publiskā finansējuma apmēru no attiecināmajām
izmaksām diferencē atkarībā no veicamās aktivitātes:
reklāmas kampaņu rīkošanai – 75%, tirgus izpētei –
50% un dalībai starptautiskās izstādēs – 100%.
Vienam atbalsta pretendentam 2007.–2013. gada
plānošanas periodā kopējo attiecināmo izmaksu
summu nosaka, ņemot vērā veicamo aktivitāti, un tā
nepārsniedz: reklāmas kampaņu rīkošanai – 100 000
Ls, Baltijas valstu tirgus izpētei – 5000 Ls, pārējo valstu
tirgus izpētei – 30 000 Ls un dalībai starptautiskās
izstādēs – 900 000 Ls.

5. Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas
kampaņas
Aktivitāte tiek veikta 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
13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 846
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam
"Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas
kampaņas"".

6. Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana
Pasākuma 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.
Pieteikšanās termiņus uz pasākumu “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” var skatīt http://
www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/eiropaszivsaimniecibas-fonda-pasakumi/1113/2365/2467/.
Apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas skatīt
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/eiropaszivsaimniecibas-fonda-pasakumi/1113/2365/2421/.

Projektu iesniegumu pieņemšana trešajā kārtā
notiek no 2011. gada 31. janvāra līdz 2011. gada
15. decembrim, un šajā kārtā pieejamais publiskais
finansējums ir 400 000 Ls (četri simti tūkstoši latu).
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir
viena gada 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.

Projektu iesniegumi visiem minētajiem pasākumiem
jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc projekta īstenošanas adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir
atrodamas mājaslapā: www.lad.gov.lv.
Sagatavoja LLKC Lauku attīstības nodaļas
vecākais konsultants Māris Vītiņš
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Akvakultūras apmācības Tukumā
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Tukuma nodaļā Zivsaimniecības Sadarbības tīkla pasākumu ietvaros no 16. jūnija līdz 6. jūlijam tika īstenota profesionālās pilnveides izglītības programma
„Saldūdens zivju un vēžu akvakultūra”. Programma ir
akreditēta, un apmācību dalībnieki pēc tās apguves
(kopējais apjoms 160 stundas, t.sk., 82 stundas praktiskās nodarbības) un eksāmena sekmīgas nokārtošanas 6. jūlijā saņēma apliecības par profesionālās pilnveides izglītību (Lauksaimniecības izglītības pirmais
līmenis).
Mācību programma ietvēra sekojošas tēmas:
• Akvakultūras loma zivsaimniecības nozares attīstībā Latvijā, tās darbību regulējošie normatīvie akti;
• Ūdens resursi un to izmantošana akvakultūrā;
• Dīķsaimniecību ierīkošana un ekspluatācija;
• Zivsaimniecības biotehniskie pamati;
• Vēžkopība;
• Akvakultūras ražošanas plānošana, produkcijas
pievienotās vērtības radīšana un tirgus;
• Darba aizsardzība.
Apmācības vadīja kompetenti lektori un praktisko
darbu vadītāji no dažādām institūcijām. Par vēžkopību, ūdens resursiem un to izmantošanu akvakultūrā
nodarbības vadīja profesors Augusts Ārens, Dr. biol.,
Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācijas valdes
priekšsēdētājs. Savukārt akvakultūras biotehniskos
pamatus izskaidroja Ruta Medne, Dr. biol., zinātniskā
institūta
„BIOR”
laboratorijas
vadītāja.
No
hidrotehniķa un ainavu konsultanta Māra Mālkalnieša kursanti daudz uzzināja par dīķsaimniecību ierīkošanu un ekspluatāciju. Māris Vītiņš, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas goda loceklis, LLKC Lauku attīstības nodaļas vecākais konsultants, iepazīstināja ar akvakultūras lomu zivsaimniecības un lauku attīstībā, ar likumdošanu, kas regulē
iekšējo ūdeņu zivju un vēžu resursu izmantošanu un
akvakultūras darbību. Zemgales reģionālās Valsts
darba inspekcijas Jelgavas sektora vecākās inspektores Agritas Auziņas vadīto nodarbību tēma bija darba
aizsardzība.

Tukuma apmācību grupa pēc kursu beigšanas apliecību
saņemšanas, mācību organizētāji un eksaminētāji;
Foto: S. Rotberga

Savukārt kursantu loks bija ļoti plašs, – sākot no vidusskolas beidzēja vai piemājas dīķa saimnieka, līdz pat
lopkopim, zemkopim vai pieredzējušam akvakultūras
uzņēmējam. Viņus visus vienoja interese par
zivīm, ūdeņiem un to pareizu apsaimniekošanu.
Klausītāji un lektori iesaistījās diskusijās, pat oponēja
cits citam, daloties praktiskajā pieredzē, un tas mācību procesu padarīja sevišķi aizraujošu un interesantu.
Lielu atsaucību izpelnījās praktiskās nodarbības
SIA ,,Mauriņi S” (Ragaciemā), kur dalībnieki varēja iepazīties ar zivju kūpināšanas metodēm un piedalīties
gatavo produktu degustācijā. Kā atzina nodarbību
dalībnieki, labu praktisku pieredzi dīķu atjaunošanā
izdevās gūt z/s ,,Dīķi’’ Jaunpils pagastā.
Apgūstot mācību programmu, kursu beidzēji guva
labas praktiskas un teorētiskas zināšanas. Lai arī vairumam no viņiem agrāk nav bijusi saistība ar zivsaimniecības nozari, nākotnē vismaz daļa šai nodarbei
varētu pievērsties. Apmācību dalībnieki priecājās par
šo iespēju mācīties un apmācības novērtēja atzinīgi:
zinoši lektori, laba organizācija un draudzīga grupa.
Sagatavoja Sarma Rotberga un Jana Tramdaha,
LLKC Tukuma nodaļa

Uzsākti demonstrējuma pasākumi akvakultūrā
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Zivsaimniecības Sadarbības tīkla ietvaros šogad ir
uzsākta demonstrējumu ieviešana akvakultūras saimniecībās. Demonstrējumu mērķis ir veicināt zivju un
vēžu audzētāju sadarbību ar zinātniekiem, izplatīt
praktiskās zināšanas un labu pieredzi akvakultūras
sektorā. Potenciālo demonstrējumu pasākumu tēmu
loks ir plašs: inovācijas, enerģijas vai ūdens resursu
ekonomija akvakultūras tehnoloģijās, produkcijas
pievienotās vērtības palielināšana (zivju, to mazuļu
vai kāpuru audzēšana, zivju labturība, ikru inkubācija,

barība, barošana, slimību profilakse, ūdens apgāde un
apstrāde, bioloģiskā akvakultūra, produkcijas apstrāde u.c.). Šogad demonstrējumi izvēlēti saistībā ar zivju
un vēžu barību un barošanas tehnoloģiju un tiek īstenoti zemnieku saimniecībā „Kalves” un zinātniskā
institūta „BIOR” zivju audzētavā „Tome”.
Zemnieku saimniecībā „Kalves” (Krustpils novads)
veic demonstrējumu „Dažādu tehnoloģisko pieeju
izmantošanas efektivitāte vēžu audzēšanas procesā”,
kurā pētāmā suga ir platspīļu vēzis (Astacus astacus).
Sagatavoti trīs jauni demonstrējuma dīķi bez dabiskā
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Attēlā: Gundars Kalve pie demonstrējuma dīķiem. M.Vītiņa foto
apauguma, katrs vidēji 0,2 ha platībā, ar vidējo dziļumu 2 m, iekārtotas barošanas laipas, katrā dīķī ielaisti
500 vēži, kuriem ielaišanas brīdī fiksēts kopējais un
vidējais svars. 18. jūnijā uzsākta vēžu barošana, izmantojot katrā dīķī atšķirīgu olbaltumvielu avota
piedevu (rapšu un linu spraukumus vai dzīvnieku
izcelsmes barību – zivis, kautuves subproduktus)
augu pamatbarībā. Papildus šiem demonstrējuma
dīķiem pēc pašas saimniecības iniciatīvas vienlaicīgi
tiks uzraudzīti vēl divi vēžu dīķi – viens ar bagātīgu
dabisko apaugumu, kurā vēžus papildus nepiebaros,
otrs – jaunizveidots dīķis, kurā vēžus baros ar granulēto zivju barību. Demonstrējuma zinātnisko uzraudzību nodrošina institūts „BIOR”. Tā izpildes termiņš
ir 2011. gada 15. novembris, kad tiks novērtēti atšķirīgās barošanas rezultāti kā vēžu svara pieaugums un
to vispārējā veselība. Demonstrējuma laikā saimniecība „Kalves” būs pieejama akvakultūras speciālistiem, bet tā nobeigumā tur notiks seminārs, kura
dalībniekus iepazīstinās ar iegūtajiem rezultātiem.
Jāatzīmē saimniecības vadītāja Gundara Kalves profesionalitāte, entuziasms un lielā atsaucība demonstrējuma organizēšanā un izpildē. Viņa saimniecība
jau agrāk vairākkārt ir laipni uzņēmusi citu akvakultūras uzņēmumu speciālistus Zivsaimniecības sadarbības tīkla organizētajos pieredzes apmaiņas un apmācības pasākumos.

Demonstrējuma „Storu un varavīksnes foreles audzēšanas efektivitātes paaugstināšana, izmantojot barības piedevas” vieta ir „BIOR” zivju audzētava „Tome”
un tās filiāle „Kārļi”. Laika periodā līdz 30. oktobrim ir
paredzēts īstenot demonstrējumu par barības piedevu „Orego-Stim” un „Biomet Zn” izmantošanas efektivitāti storu un varavīksnes foreļu audzēšanā. Eksperiments ar storēm notiks z/a „Tome” trijos
(2 x 2 x 0,75 m) baseinos, katrā no tiem 100 zivis ar
vidējo svaru 400 g. Demonstrējumā tiks izmantots
storu sugu belugas un sterletes hibrīds, ko dēvē par
besteru. Savukārt minēto barības piedevu izmantošanas ietekmi uz varavīksnes forelēm pārbaudīs
z/a „Kārļi” analoga izmēra trīs baseinos, katrā turot
670 zivju, vidējā svarā 80,8 g. Demonstrējuma rezultatīvie rādītāji būs storu un varavīksnes foreļu garuma,
svara pieaugums un zivju veselība atkarībā no to
barošanas režīma. Arī šī demonstrējuma nobeigumā
akvakultūras darbinieki par tā gaitu un rezultātiem
tiks informēti seminārā.
Sagatavoja Māris Vītiņš,
LLKC Lauku attīstības nodaļas vecākais konsultants

PVN īpašā kārtība arī zivsaimniekiem
Saeima 2011. gada 21. jūlijā pieņēma grozījumus
likumā „Par pievienotās vērtības nodokli’.
Likuma 13.4 pants paredz iespēju piemērot PVN īpašo
kārtību jeb t.s. „kases principu” PVN uzskaitē. Līdz
šim īpašo kārtību varēja piemērot jebkura apliekamā
persona, kuras apliekamo darījumu apjoms
nepārsniedz 70 000 latu gadā, kā arī personas, kuru
apliekamie darījumi pārsniedz 70 000 latu – attiecībā
uz lauksaimniecības produktu piegādēm. No
2012. gada 1. janvāra īpašo nodokļa maksāšanas un

priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību ir tiesības
piemērot arī apliekamajai personai, kurai iepriekšējā
taksācijas gadā ar nodokli apliekamo darījumu
vērtība ir sasniegusi vai pārsniegusi 70 000 latu un
kura darbojas zivsaimniecības nozarē – attiecībā uz
svaigu, saldētu vai atdzesētu zivju un vēžveidīgo
piegādēm.
Sagatavoja LLKC Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītāja Linda Puriņa
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EZF aktivitātes Rēzeknes rajona kopienu partnerībā
Biedrība „ Rēzeknes rajona kopienu partnerība” dibināta 2008. gada 8. janvārī. Biedrības darbība vērsta
uz Rēzeknes un Viļānu novadu teritorijas ilgtspējīgu
attīstību, sekmējot iedzīvotāju labklājības līmeņa
paaugstināšanos, ņemot vērā dažādu sfēru pārstāvju
- pašvaldību, izglītības un kultūras iestāžu, valsts iestāžu, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju – intereses.
Viena no Biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” stratēģijas 2009.–2013.gadam prioritātēm ir
Zivsaimniecības un ar to saistīto teritoriju ilgtspējīga
attīstība, jo biedrības teritorija ir saistīta ar iekšējo
ūdeņu un tai piegulošo teritoriju un saldūdens zivju
resursu izmantošanu. Biedrības „Rēzeknes rajona
kopienu partnerība” teritorija izceļas ar lielāko ezeru
kopplatību valstī. Partnerības teritorijā ir 180 ezeri
un ūdenskrātuves ar platību virs 1 ha un 26 ūdenstilpes ar platību virs 10 ha, tajā skaitā Rāznas ezers
(57,6 km²) un Lubānas ezers (82,0 km²), kas ir lielākie
un zivsaimnieciski nozīmīgākie ezeri Latvijā. Kopumā
iekšējos ūdeņos sastopamas ~ 40 zivju sugas. No
16 lielākajiem Latvijas ezeriem 3 atrodas Rēzeknes
novadā. Rēzeknes novada lielākās upes ir Rēzekne,
Malta, Pārtava, Lūzena, Čečora, Malmuta, Iča.
Vietējās rīcības grupas teritorijā nozīmīgākais
zivsaimniecības uzņēmums ir A/S „Nagļi”. Tas ir pilna cikla zivsaimniecības uzņēmums, kas apsaimnieko
dīķus 1567 ha platībā un kurā notiek karpu inkubācija, mazuļu un tirgus zivju audzēšana. Saimniecībā
strādā vidēji 50 darbinieki. Šogad, samazinoties no
Lietuvas ievesto zivju apjomam, pēc A/S „Nagļi”
zivīm ir liels pieprasījums un praktiski tās ir
izpārdotas.
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju, ko piešķir
Rēzeknes novada pašvaldība, 2011. gadā izmanto
22 komersanti un 71 fiziska persona. Nozveja notiek
16 ezeros. Tas ir svarīgi zivsaimniecību atbalstāmo
teritoriju dziedzīvotājiem, jo - vai nu viņi zivis
pārstrādā un pārdod, tā gūstot ienākumus, vai nu
izmanto
tūrisma
produktu
dažādošanas
nolūkos. Ūdenstūrisma attīstība akcentēta arī jaunajā
Rēzeknes novada teritorijas attīstības plānojumā, kā
arī nesen ekspluatācijā ir nodots novada
ūdenstūrisma attīstības centrs „Bāka” pie Lubāna
ezera.
Svarīgākais partnerības vietējās attīstības stratēģijā ir
zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas labiekārtošana,
ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga
infrastruktūras attīstība. Šim nolūkam Lauku atbalsta
dienests no Eiropas Zivsaimniecības fonda ir piešķīris
finansējumu 331 563,81 Ls apmērā. 2010. gada rudenī izsludinātajā projektu pieteikumu konkursā startēja 17 projektu pieteicēji un patlaban tiek ieviesti
13 projekti Nagļu, Lūznavas, Gaigalavas, Čornajas,
Mākoņkalna, Dekšāres, Griškānu pagastu teritorijās.
Tā kā visi projekti ir saistīti ar teritorijas labiekārtošanu un būvniecību, tad rezultāti būs redzami šoruden.

Jau šovasar vietējie novada iedzīvotāji un tūristi var
izmantot biedrības ,,Veselības sala” labiekārtoto Vertukšnes ezera krastu, kur atjaunots piebraucamā ceļa
grants segums, atjaunots volejbola laukums, labiekārtotas telšu vietas, uzstādīti galdi, soli, sakārtota
ugunskura vieta, kā arī kāpnes, kas ved uz ezeru pa
slīpo nogāzi. Biedrība „Zvejniekciems Īdeņa” Nagļu
pagastā būvē nojumi, ko Īdeņas ciema iedzīvotāji
izmantos kā saieta vietu, ar mērķi saglabāt ciema apdzīvotību un uzlabot teritorijas pievilcību. Jāatzīmē,
ka Īdeņa mūsdienās ir vienīgais zvejniekciems pie
iekšzemes ūdeņiem. Biedrības „Bāreņu aprūpes centrs
„Kopā varam”” labiekārto Rāznas ezera krastu Mākoņkalna pagasta Lipuškos: atjauno pludmali un sporta
laukumu, bet biedrība „ Krasts 1” būvē laivu piestātni
ar
mērķi
saglabāt
ūdens
un
zivju
resursus un veicināt zvejnieku „zaļās” domāšanas
principu ieviešanu. Zemnieku saimniecībā „Vītoli” tiek
paplašināts zivju dīķis, labiekārtota un apmeklētājiem
ar īpašām vajadzībām pielāgota piekļuve pie dīķa, kur
tiek piedāvātas makšķerēšanas iespējas. Savukārt SIA
„Pie Rāznas” viesu nama „Zaļā sala” apmeklētājiem
pēc projekta īstenošanas piedāvās inovatīvus ar zivsaimniecību saistītus tūrisma pakalpojumus.
Sakarā ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 78
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošanai”, plānots aktualizēt vietējās attīstības
startēģiju un 2011. gada rudenī sludināt otro projektu
konkursa kārtu.
Sīkāka informācija par biedrības „Rēzeknes rajona
kopienu partnerība” aktivitātēm atrodama mājaslapā
www.rezeknespartneriba.lv.
Līvija Plavinska,
biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”
valdes priekšsēdētāja
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Izmaiņas valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībā
zivsaimniecības projektu īstenošanai
2011. gada 2. augustā valdība apstiprināja ZM izstrādātos grozījumus MK 2008. gada 7. jūlija noteikumos
Nr. 515 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai”
un 2009. gada 27. janvāra noteikumos Nr. 78
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai”.
Izmaiņas noteikumos paredz Rīcības programmas
Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalstāmā pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”
aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” noteikt precīzākus minētās aktivitātes īstenošanas nosacījumus, precizējot
projektu īstenošanas teritoriju un nosacījumus.
Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
ZM informācija

SVARĪGĀKIE DATUMI, PIESAKOTIES EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA PASĀKUMIEM
Iesniegšanas laiks
Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un
mārketings
Jauna noieta tirgus sekmēšana un reklāmas
kampaņas
Zveja iekšējos ūdeņos
Sociālekonomiskie pasākumi
Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku
selektivitāte

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: lauku.lapa@llkc.lv.
Pieteikumā jānorāda:
Vārds, Uzvārds; Iestādes nosaukums, kuru pārstāvat; E-pasta
adresi, uz kuru vēlaties saņemt izdevumu.

no 31.01.2011.

līdz 15.12.2011.

no 31.01.2011.
no 31.01.2011.
no 29.04.2011.

līdz 15.12.2011.
līdz 15.12.2011.
līdz 15.12.2011.

no 16.05.2011.
līdz 15.12.2011.
– iesniegšanas termiņš

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

