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Atvieglo atbalsta saņemšanas kartību
investīcijām zvejas ostās
19.oktobrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas
(ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus
“Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
“Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās”””.
Grozījumi normatīvajā aktā izstrādāti, lai samazinātu
administratīvo slogu un atvieglotu atbalsta saņemšanas
kārtību.
Saskaņā ar normatīvo aktu, atbalsta pretendentam
Lauku atbalsta dienestā (LAD) jāiesniedz mazāks dokumentu skaits kā līdz šim, jo turpmāk par projekta pieteikumā nepieciešamo Pārtikas un veterinārā dienesta,
zemesgrāmatu nodaļas un Valsts ieņēmumu dienesta
informāciju pārliecināsies LAD.
Tāpat noteikts, ka projektu iesniegumu iesniegšanas
brīdī un turpmākajā laikā pretendentam naudas plūsmas pārskats vairs nebūs jāiesniedz.
Izmaiņas pašreiz spēkā esošajos noteikumos paredzētajā
administratīvajā procedūrā attiecībā uz esošajiem atbalsta pretendentiem un atbalsta saņēmējiem grozījumi
noteikumos neparedz.
Grozījumi ir stājušies spēkā līdz ar to publicēšanu
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Atvieglo atbalsta saņemšanas kārtību
investīcijām zivsaimniecībā
15.oktobrī stājās spēkā Zemkopības ministrijas (ZM)
izstrādātie grozījumi Ministru kabineta (MK) 2008. gada
11.novembra noteikumos Nr.937 „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības
attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
aktivitātei „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā””. Grozījumi paredz
samazināt administratīvo slogu un atvieglot atbalsta
saņemšanas kārtību, neparedzot prasību par līgumu
slēgšanu atbalsta saņemšanai.
Saskaņā ar grozījumiem, atbalsta pretendentam Lauku
atbalsta dienestā (LAD) jāiesniedz mazāks dokumentu
skaits kā līdz šim, jo turpmāk par projekta pieteikumā
nepieciešamo Pārtikas un veterinārā dienesta, zemesgrāmatu nodaļas un Valsts ieņēmumu dienesta informāciju pārliecināsies LAD.
Lai arī turpmāk uz atbalstu varētu pretendēt valsts zivju
audzētavas, normatīvais akts precizē atbalsta pretendentus, paredzot iespēju atbalstu saņemt valsts

kapitālsabiedrībai vai atvasinātai publiskai
personai, kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana. Noteikumos tiek papildinātas attiecināmās
izmaksas, paredzot iespēju biedrībām pretendēt uz
atbalstu inovatīvu tehnoloģiju apmācības centru
akvakultūras nozarē veidošanai. Noteikumos,
pamatojoties uz pasākuma īstenošanas pieredzi
par iesniegtajiem projektiem iepriekšējās projektu
iesniegumu iesniegšanas kārtās, veikti vairāki tehniski un redakcionāli grozījumi, kas precizē atbalsta
saņemšanas nosacījumus.
Paredzēts, ka turpmāk atbalsta saņēmējam Lauku
atbalsta dienestā vairs nebūs jāiesniedz naudas
plūsmas pārskats.
Tāpat normatīvajā aktā precizēti atlases kritēriji,
ņemot vērā Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.–2013.gadam uzraudzības komitejas sēdē
apstiprinātos grozījumus atlases kritērijos.

Zvejas aktivitāšu pilnīgas
pārtraukšanas gadījumos
zivsaimniekiem daļa no publiskā
finansējuma būs jāiegulda
uzņēmējdarbībā
1. novembrī valdība apstiprināja Zemkopības
ministrijas izstrādātos grozījumus Latvijas zvejas
flotes
kapacitātes
sabalansēšanas
plānā
2008.–2013. gadam (plāns) un Ministru kabineta
(MK) 2008. gada 6. maija noteikumos Nr.323 „Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
zivsaimniecības attīstībai pasākumam “Zvejas
aktivitāšu pilnīga pārtraukšana”” (noteikumi).
Plāna mērķis ir dot detalizētu pamatojumu
ilgtspējīga līdzsvara nodrošināšanai starp Latvijai
pieejamajiem zivju resursiem un to zvejas kapacitāti, lai, samazinoties pieejamajiem zivju resursiem,
tomēr nodrošinātu kopējo zivsaimniecības nozares
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konkurētspēju un izejvielu vienai no eksportspējīgajām nozarēm – zivju apstrādei. Plāns tiek īstenots
piesaistot Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF)
finanšu resursus.
Lai novērtētu plāna ieviešanas rezultātus, 2010. gadā
tika izvērtēta tā īstenošana. Izvērtējumā ir secināts,
ka, turpinoties pieejamo zivju resursu samazināšanās
tendencei, ir jāturpina zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas pasākumi, lai zvejniecībā iesaistītajiem
komersantiem, kas samazinātās resursu pieejamības
dēļ nespētu turpināt komercdarbību šajā jomā, dotu
iespēju izvēlēties – pārtraukt to vai, samazinot zvejā
iesaistīto kuģu skaitu, palielināt savas darbības
rentabilitāti un konkurētspēju.
Plāns un noteikumi ir papildināti ar kuģu ekspluatācijas pastāvīgas pārtraukšanas shēmu 2011.-2012.
gadam, kurā rekomendēts samazināt zvejas flotes
kapacitāti Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī par 65 zvejas
kuģiem ar kopējo bruto tonnāžu 2535 GT.
Izmaiņas noteikumos paredz jaunu nosacījumu
zvejas kuģu īpašniekiem attiecībā uz saņemto

kompensāciju par zvejas kuģa sadalīšanu. Turpmāk
atbalsta saņēmējam 24 mēnešu laikā pēc projekta
īstenošanas vismaz 50% no saņemtā publiskā finansējuma būs jāiegulda uzņēmējdarbībā un LAD
jāiesniedz pārskats par veiktajiem ieguldījumiem.
Savukārt, lai atvieglotu atbalsta pretendentam
atbalsta saņemšanas kārtību, grozījumi paredz, ka tiek
samazināts Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniedzamo dokumentu skaits. Turpmāk par informāciju
saistībā ar Pārtikas un veterinārā dienestu (PVD),
zemesgrāmatu nodaļu un Valsts ieņēmuma dienestu
(VID) pārliecināsies Lauku atbalsta dienests.
Tāpat, pamatojoties uz pasākuma īstenošanas
pieredzi iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās, noteikumos izdarīti vairāki tehniski un
redakcionāli grozījumi, kas vienkāršo un precizē
atbalsta saņemšanas nosacījumus.
Grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”.
Sagatavots Zivsaimniecības sadarbības tīkla
Sekretariātā pēc ZM informācijas

Projektu konkursi Eiropas Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas
pasākumiem
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības
Eiropas Zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas pasākuma "Kopīgas rīcības pasākumi" aktivitātei
"Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga
iekārtās un infrastruktūrā" saskaņā ar 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 11. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei
"Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga
iekārtās un infrastruktūrā"".
Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana
notiks no 2010.gada 26.novembra līdz 2010. gada
27. decembrim.
Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir
LVL 2 000 000 (divi miljoni latu).
Tiek izsludināta arī atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas
Zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas
vietās" 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 26. maija
Ministru kabineta noteikumiem Nr.371 "Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu

zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas
ostās un zivju izkraušanas vietās"".
Ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana
notiks no 2010. gada 26. novembra līdz 2010. gada
27. decembrim.
Ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir
LVL 3 000 000 (trīs miljoni latu).
Kārtās 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 mājaslapas
www.lad.gov.lv
sadaļā
ES
atbalsts/Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākumi.
Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc
projekta īstenošanas adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā
www.lad.gov.lv.
LAD informācija
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Latvijai labvēlīgākas nozvejas
kvotas 2011. gadam
26. oktobrī Luksemburgā notikušajā Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē (MP) Latvijas puse asi iebilda
pret Eiropas Komisijas (EK) regulu, kas paredzēja reņģu un brētliņu nozvejas ievērojamu apjomu samazinājumu Latvijas zvejniekiem 2011. gadā.
EK vēlējās ievērojami ierobežot nozvejas kvotas Baltijas jūrā reņģēm un brētliņām. EK 2011. gadā vēlējās
samazināt Latvijas kopējo pieļaujamo nozvejas kvotu
reņģēm par 28 procentiem Baltijas jūrā un par
10 procentiem Rīgas jūras līcī un brētliņām par
30 procentiem, bet lašiem par 15 procentiem, salīdzinot ar 2010. gada zvejas kvotām.
Latvijas puse sarunās panāca, ka reņģu nozvejas
kvotas Baltijas jūras centrālajā daļā samazinājums
2011. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, nebūs lielāks
par 15 procentiem, bet Rīgas jūras līcī reņģu nozvejas

kvota samazināta netiks. Nākamgad Latvijas zvejnieki
Baltijas jūrā varēs nozvejot 2978 tonnas, bet Rīgas
jūras līcī – 19 591 tonnu reņģu.
Savukārt mencu zvejai 2011. gadā nozvejas kvotas
būs palielinātas par 15 procentiem Baltijas jūras austrumu daļā un par 6 procentiem rietumu daļā, salīdzinot ar 2010. gadu, ļaujot zvejniekiem nozvejot
attiecīgi 5036 un 679 tonnas mencu.
ZM informācija

vietas ar laipām peldētājiem un makšķerniekiem, strādā pie projektiem, lai atjaunotu zivju resursus Katvaru
ezerā, kā arī veic kārtības uzraudzību.
Partnerībai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar
jaundibināto biedrību „Ruckas Viļņi”, kuras mērķis ir,
izmantojot Eiropas Savienības projekta atbalstu, uzlabot un labiekārtot Ruckas ezera apkārtni. Ezerā tiek
organizēta arī licencētā makšķerēšana, kas nodrošina
tajā esošo zivsaimniecības resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Biedrības valdes priekšsēdētājam ir pieredze darbā ar jauniešiem. Jau no 2001.gada viņš darbojas ar makšķerniekiem un atpūtniekiem. Tuvākie
plānotie mērķi ir organizēt talkas un iespēju robežās
sakārtot apkārtni, organizēt jauniešiem dažādus sporta un mūzikas pasākumus pie ezera. Plānots ezera
krastā uzbūvēt nelielu estrādi, kā arī iekārtot futbola
un volejbola laukumus, lai pēc iespējas vairāk nodrošinātu piedāvājumu dažādām interešu grupām.
Kā labās prakses piemērs, kas iesniegts partnerībā
„Brasla”, tiek minēts projekts „Makšķerēšanas bāzes
izveide Braslas krastā”, kuru apņēmusies īstenot
Straupes mednieku biedrība „Mārkulīči”. Biedrībai ir
izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Latvijas Makšķernieku asociāciju, kas ceturtajā jauniešu nometnē
„Vanaga acs” paredzēja novadīt mācību lekciju par
zivju migrāciju un aizsardzību Latvijas saldūdeņos un,
galvenais, Braslas upes krastā mācīt bērniem makšķerēt.
Piesakot dalību Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstam, biedrība plāno nākotnē apsaimniekot Braslas
upes posmu no Medību, sporta un atpūtas laukuma
„Mārkulīči” līdz Braslas HES aizsprostam, organizējot
šajā posmā licencēto makšķerēšanu saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.574 „Licencētās amatierzvejas –
makšķerēšanas kārtība”, kā tas tiek praktizēts vairāk
nekā 40 ūdenstilpēs Latvijā. Šajā posmā, kur atrodas
arī Braslas ūdenskrātuve, kas iekļaujas Gaujas

Vidzemes lauku partnerības
„Brasla” sadarbība ar
zivsaimniecībā nodarbinātiem
uzņēmējiem un nevalstiskajām
organizācijām
Vidzemes lauku partnerības „Brasla” zivsaimniecības
padomē darbojas trīs juridisku institūciju pārstāvji:
z/s „Vecstārasti,” īpašnieks Anatolijs Zaļais no Stalbes
pagasta, Šmita IU „Rūķis,” īpašnieks Jānis Šmits no
Dikļu pagasta un ezeru apsaimniekošanas biedrības
„Jumpravmuižas ezeru virkne” priekšsēdētāja Vija
Bērziņa no Limbažu pagasta.
Laikā, kad tika veikta vietējās teritorijas attīstības
stratēģijas izstrāde, darba grupās uzaicinājām piedalīties zivsaimniecības pārstāvjus no katra pagasta,
tādā veidā nodrošinot plašākas teritorijas pārstāvniecību un dažādu uzņēmēju intereses. Kopā darbojoties, apzinājām iedzīvotāju izteiktās vēlmes un problēmsituācijas pagastu teritorijās, iekļāvām tās attīstības stratēģijas plānā, lai pēc iespējas vairāk rastu
risinājumu, kā uzlabot un attīstīt esošo situāciju, un
turpinātu plānot tālākus mērķus kopējai teritorijas
attīstībai.
Biedrības rīkotajās tikšanās reizēs kopā ar padomes
locekļiem apzinām jaunākos plānošanas virzienus
zivsaimniecības jomā un cenšamies rast ērtāko, izdevīgāko risinājumu mūsu izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Kā vienu no pozitīviem paraugiem, kas darbojas partnerības „Brasla” teritorijā, var minēt biedrību
„Katvaru ezers”, kas veiksmīgi un ar labiem rezultātiem apsaimnieko ezera apkārtni. Biedrības sastāvu
veido ezera krastam piegulošo zemju īpašnieki, kas
rīko apkārtnes labiekārtošanas talkas, izveido atpūtas
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• dabas un vides aizsardzību, īpašu uzmanību pievēršot ūdens un zivju resursu aizsardzībai (jau tagad
atsevišķi biedrības biedri kā biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” (LMA) Mobilās grupas brīvprātīgie palīgi piedalās zivju resursu aizsardzības reidos
Gaujas baseina upēs un ezeros, ir paredzēta atsevišķu biedru dalība LMA organizētajos sabiedrisko
inspektoru kursos, lai pēc sekmīgas atestācijas nokārtošanas viņi kļūtu par valsts vides dienesta pilnvarotajām personām);
• iesaistīšanos Gaujas upes baseina konsultatīvās
padomes darbā;
• sadarbību ar Gaujas Nacionālo parku, it sevišķi saistībā ar lašveidīgo zivju nārsta vietu renovāciju un
rekultivāciju;
• ap Braslas upi dzīvojošo cilvēku aktivizēšanu un
iesaistīšanu vides aizsardzībā, īpašu uzmanību
pievēršot bērnu un jauniešu izglītošanai vides
aizsardzības jautājumos.

Nacionālā dabas parka teritorijā, upe ir uzpludināta
un tā ir izbraucama ar makšķernieku laivu (augstāk
pa straumi makšķerēšana iespējama no krasta vai
iebrienot upē), tāpēc laivu bāze saskaņā ar projektu
tiks izvietota tieši tajā vietā, no kuras iespējama pārvietošanās ar makšķernieku laivām.
Projekts „Makšķerēšanas bāzes izveide Braslas krastā”
tuvākajā laikā un ilgtermiņā paredz šādus
pasākumus:
• infrastruktūras izveidi un uzturēšanu (laivu bāze ar
laivu piestātni; vides izglītojošas vietas izveide;
naktsmītnes; ugunskuru vietas; atkritumu savākšanas iespējas; biotualetes; diennakts uzraudzība, ko
veiks biedrības biedri), paredzot laivu bāzes pielāgošanu arī personām ar īpašām vajadzībām;
• zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi
(paredzot arī zivju resursu papildināšanu);
• licencētās makšķerēšanas nolikuma izstrādi, to
saskaņojot ar visām attiecīgajām institūcijām;

Līga Kārkliņa
Biedrība „Vidzemes lauku partnerība „Brasla””

Lai dzīve laukos būtu labāka
Biedrība „Liepājas rajona partnerība” darbojas jau
četrus gadus un savu teritoriju, kas sastāv no
astoņiem novadiem – Aizputes, Grobiņas, Durbes,
Priekules, Pāvilostas, Rucavas, Nīcas un Rucavas lauku attīstībai ir izvirzījusi prioritāti – dzīves vides
uzlabošana laukos. Partnerības padomes, kas sastāv
no
12 padomes locekļiem, veido divas atsevišķas
padomes: Lauku attīstības programmai 2007. –
2013. gadam un Rīcības programmai Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007. – 2013. gadam (EZF padome). Kaut arī partnerības padomē ir izveidoti divi virzieni, visi jautājumi
tiek risināti kopā, jo – partnerības padomes locekļi
uzskata, ka visiem padomes locekļiem ir jāpārzina
visas jomas, kas ir saistītas ar partnerības stratēģiju
īstenošanu. Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) padomē darbojas 6 padomes locekļi, kas pārstāv gan
pašvaldību, gan sabiedriskās organizācijas, gan uzņēmējus, kuru darbības joma ir zivsaimniecība. EZF
administratīvais vadītājs ir Ēvalds Urtāns, kas ir arī
biedrības „Liepājas ezeri” izpilddirektors un Latvijas
Zvejnieku federācijas valdes priekšsēdētājs. Ēvalds
partnerībā darbojas jau kopš tās dibināšanas, un
biedrība „Liepājas ezeri” ir vieni no pirmajiem partnerības biedriem, kas pārstāv zivsaimniecības jomu.
Tieši pateicoties aktīvai Ēvalda sadarbībai ar
zivsaimniecības uzņēmējiem un sabiedriskajām organizācijām, par partnerības biedriem ir kļuvuši pieci ar
zivsaimniecību saistīti uzņēmēji, kuri nodarbojas gan
ar zivju mazuļu audzēšanu, gan ar piekrastes zvejniecību. Jau strādājot pie Stratēģijas izveides, SWID analīzes, mēs sadarbojāmies ar zivsaimniecības

uzņēmējiem, kuru viedokli arī ņēmām vērā un iekļāvām attīstības stratēģijā. Runājot par Partnerības
sadarbību ar zivsaimniecības uzņēmējiem un biedrībām, droši varam teikt, ka aktīvāka ir sadarbība tieši ar
šiem uzņēmējiem, bet Lauku programmā - ar biedrībām un nodibinājumiem. Pavisam nesen Partnerība
veica pētījumu par biedrībām un nodibinājumiem,
kas darbojas partnerības teritorijā. No 211 biedrībām
tikai 9 ir tādas, kuras darbojas zivsaimniecības jomā.
Veiksmīga Partnerības padomes darbība ir panākama
ne tikai ar kopīgām padomes sēdēm, kopēju
uzdevumu veikšanu, bet arī ar kopīgiem atpūtas
pasākumiem un izbraukumiem. Noteikti pie tādiem
varam minēt pieredzes apmaiņas braucienu uz
Zviedriju, kopīgos pasākumus pirms Līgo svētkiem un
Ziemassvētkiem. Jau pašos Partnerības pirmsākumos,
padomes sēdes organizējām, izbraucot uz kādu no
pašvaldībām, apskatot uzņēmējdarbību, biedrību
darbību, tādā veidā vairāk iepazīstot problēmas un
iespējamos risinājumus uz vietām novados. Ja man kā
partnerības koordinatorei būtu jāraksturo mūsu padome, tad es droši varu teikt, ka mūsu padome ir
superīga! Katrs padomes loceklis ir ar savu pieredzi,
zināšanām un vēlmi uzlabot lauku iedzīvotāju dzīves
kvalitāti laukos! Man patiešām ir ļoti paveicies ar padomes locekļiem, viņu atsaucību un darboties vēlmi.
Ne tikai mūsu Partnerībai, bet arī visām vietējām rīcības grupām Latvijā ir ļoti paveicies ar to, ka mums ir
ļoti jauka sadarbība ar Latvijas Lauku forumu, kuru
organizētajos ikmēneša semināros mēs varam tikties
ar pārējām partnerībām no visas Latvijas, kopīgi
pārrunāt aktuālos jautājumus, sadraudzēties savā
starpā, organizēt kopīgus pasākumus.

4

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

09.11.2010 / Nr. 3

Eiropas Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas
teritorijas attīstības stratēģijas īstenošanas pirmo
kārtu izsludinājām pavasarī, ar mērķi ātrāk apgūt
piešķirto finansējumu un īstenot stratēģiju. Pirms
konkursa izsludināšanas, parasti organizējam seminārus visiem interesentiem, kuros stāstām par rīcībām, attiecināmajām izmaksām, veidlapu pareizu
aizpildīšanu, kā arī organizējam individuālas konsultācijas visu projektu pieņemšanas laiku, kad potenciālie projektu iesniedzēji nāk pie mums ar savām idejām, saviem projektu uzmetumiem un tad kopā skatāmies, kas atbilst stratēģijai, kas ir jāuzlabo, kādi
dokumenti vēl nepieciešami. Mūsu nosacījums visiem projektiem ir stingrs – projektiem ir jābūt saistītiem ar zivsaimniecību! Pirmajā projektu konkursa
kārtā mums tika iesniegti 11 projektu pieteikumi, no
kuriem četri tika iesniegti uz 1.rīcību - “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un
attīstīšana”. Visus projektus iesniedza pašvaldības.
Diemžēl, vienu projektu nācās noraidīt, jo tas nebija
saistīts ar zivsaimniecību. Otrajā rīcībā - “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” tika iesniegti
7 projekti, no kuriem divus projektus arī nācās
noraidīt. Apkopojot visus iesniegtos projektus, varam
teikt, ka visi apstiprinātie projekti ir vērsti uz
zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas labiekārtošanu
un tūrisma attīstību, kas sevī ietver inovatīvas idejas,
kas piesaistīs tūristus un būs sakārtotas vietas, kur
vietējie iedzīvotāji varēs pavadīt brīvo laiku.
Kā vienu no inovatīviem projektiem varētu minēt
BDR Tūrisma kluba „Oga” projektu „Aktīvā tūrisma
centra – Kuršu vikingu apmetnes izveide” Grobiņā.
Projekta ietvaros tiks sakārtota teritorija pie Ālandes
upes, tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem būs
pieejamas laivas gan makšķerēšanai, gan atpūtas
braucieniem. Upes krastā tiks izveidota Kuršu vikingu
apmetne, kas nodrošinās inovatīvu platformu jaunu
tūrisma produktu radīšanai un izveidei. Īstenojot
projektu, biedrība piesaistīs vairākus uzņēmējus, lai
veiksmīgi organizētu dažādus pasākumus vasaras
sezonā. Biedrība plāno turpināt iesākto un jau
nākamās kārtās iegādāties Vikingu laivu.
Biedrība Sabiedriskā vides pārvalde „Durbe”, īstenojot projektu „Publisko piekļuves vietu labiekārtošana
un tūrisma attīstības veicināšana pie Durbes ezera”,
veicinās ekotūrisma attīstību un nodrošinās aktīvo
tūrismu pie Durbes ezera. Durbes ezerā regulāri tiek

papildināti zivju krājumi un licenzētā makšķerēšana
un pašpatēriņa zveja notiek visu gadu. Īstenojot projektu, tiks sakārtota publiski pieejamā atpūtas vieta,
kā arī gan iedzīvotājiem, gan tūristiem būs pieejamas
ne tikai laivas, ar ko izbraukt ezerā, bet arī velosipēdi,
lai varētu izbaudīt aktīvo tūrismu pie Durbes ezera.
Biedrība „Tāšu ezers” īstenos projektu „Tāšu ezera
laivu bāzes labiekārtošana”, kurā paredzēts dažādot
tūrisma pakalpojumu klāstu. Līdz šim piekļūšana pie
ezera iespējama tikai ar laivām, tāpēc projekta ietvaros tiks sakārtota piekļuve ezeram, labiekārtota esošā
laivu piestātne, izveidots laivu piestātnes punkts.
Pašlaik gandrīz visi projekti ir saistīti ar Partnerības
teritorijā esošo ezeru un dīķu apsaimniekošanu. Kaut
arī bijušajam Liepājas rajonam ir tieša pieeja Baltijas
jūrai ar piekrastes kopgarumu aptuveni 170 km, projektu piekrastes labiekārtošanai nav un nebūs, kamēr
valstī netiks sakārtota likumdošana par piekrastes
īpašuma tiesībām. Vienīgais projekts, kas ir saistīts ar
Baltijas jūras piekrasti, ir Pāvilostas pašvaldības domes
iesniegtais projekts „Akmensraga ceļa rekonstrukcija”,
kura ietvaros tiks sakārtots ceļš piekļuvei Akmensraga
bākai un pludmalei. Akmensraga bāka ir populārs
tūrisma objekts, uz kuru vasaras periodā dodas ļoti
daudz tūristu.
Tie ir tikai daži no iesniegtajiem projektiem EZF
konkursā, bet jau tagad brīdi gan pašvaldībām, gan
biedrībām un nodibinājumiem ir liela interese jau par
nākamo kārtu projektu konkursam, kuru plānojam
izsludināt jau nākamā gada sākumā, lai projektus
varētu īstenot jau nākamā gada vasarā.
Partnerības vīzija - teritorijā būs pieejami augstas
kvalitātes un ilgtspējīgi dažāda veida tūrisma
piedāvājumi: daudzveidīgs aktīvais tūrisms, makšķerēšanas tūrisms, kultūras tūrisms. Tūristiem tiks
piedāvāti vietējie produkti un būs augsts pakalpojumu sniegšanas līmenis. Piekrastē būs saglabāta
zvejniekciemu īpašā kultūrvide, katrā piekrastes
ciemā vietējie iedzīvotāji nodarbosies ar piekrastes
zveju. Zivju produkcija būs pieejama katrā ciemā dažādu produktu veidā – iebraucējiem būs iespējas piedalīties zivju produkcijas sagatavošanā pēc senām
metodēm, kā arī iespēja iegādāties šo produkciju.
Īstenojot attīstības stratēģiju, būsim spēruši kaut
nelielu solīti, lai partnerības vīzija realizētos tuvākajā
nākotnē!
Ar laba vēlējumiem Inita Ate,
Liepājas rajona partnerības koordinatore

Vēži – vaļasprieks, nevis bizness
Latvijas upēs un ezeros šī populācija ir jau gandrīz
izzudusi. Tur vainojama visbīstamākā vēžu slimība –
vēžu mēris, ko pārnēsā signālvēži, kas ar šo kaiti
neslimo.
Vēžkopībai nopietni ir pievērsušies arī daudzi Latvijas
zemnieki. Viena no tādām saimniecībām ir Limbažu
novada Limbažu pagasta „Jaunsilāres.” Saimniecībā

Latvijā vēži dzīvo gan upēs, gan ezeros. Pagājušā
gadsimta astoņdesmito gadu beigās no vairākām
upēm un ezeriem vēži pazuda lielā ūdens piesārņojuma dēļ, bet tagad tie atkal atgriežas.
Latvijas iekšējos ūdeņos mīt četras vēžu sugas: platspīļu un šaurspīļu vēži, signālvēzis un dzeloņvaigu
vēzis. Dīķos galvenokārt ir kultivējams platspīļu vēzis.
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sākotnēji tika attīstīta piena lopkopība, kas tajā ir
pamatnozare arī šobrīd. Kad ģimenei radās vēlme
pievērsties kādai netradicionālai nozarei, tika izvēlēta
vēžu audzēšana. 2004.gadā saimniecība pieteicās
SAPARD projektā „Lauku ekonomikas dažādošana,
veicinot alternatīvos ienākumu avotus.” Saņemot
atbalstu, tika atrasta piemērota vieta dīķu izveidei un
tie arī izrakti 2,1 ha platībā. Viens dīķis ir paredzēts
mazuļiem, viens - ataudzēšanai, bet divi ir preču dīķi,
kas savā starpā ir saistīti. Saimnieki uzskata: ja grib
attīstīt vēžu audzēšanu, tad dīķos katru gadu
vajadzētu ielaist vēžu mazuļus, taču viņu saimniecībā
vēži vairojas dabiskā ceļā, līdz ar to veidojas dabiskā
atlase.
Uzsākot vēžu audzēšanu, jau pirmajā gadā saimnieki
sastapās ar grūtībām – bebru dambjiem, ūdens samazināšanos sausajās vasarās. Tagad lielākie
ienaidnieki ir ūdensvaboles, zivis, kuras apēd vēžu
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Pasaules Dabas fonds sadarbībā ar WWF Baltijas
Ekoreģiona programmu, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, izdevniecību „Saimnieks
LV” un Baltijas lauksaimnieku forumu par vidi
organizēja konkursu „Gada labākais lauksaimnieks
Baltijas jūras reģionā”.
Konkursa mērķis bija izcelt labas un Baltijas jūrai
draudzīgas lauksaimniecības prakses piemērus,
veicināt zināšanu un informācijas apriti starp Baltijas
jūras reģiona valstīm, kā arī sniegt pozitīvus,
iedvesmojošus un inovatīvus praktiskos piemērus, lai
sekmētu iespējami plašu ilgtspējīgas lauksaimniecības prakse izplatību.
Gada labākā lauksaimnieka titulu Baltijas jūras
reģionā Latvijā ieguva zemnieku saimniecība „Valti”,
kas atrodas Skrundas novada Skrundas pagastā.
Bioloģiski, radoši un daudzveidīgi - tā varētu
raksturot zemnieku saimniecības „Valti” darbību.
Iepazīstoties ar saimniecību un pašiem saimniekiem,
nav šaubu, par iegūtā titula atbilstību. Smelties
pieredzi šajā saimniecībā var ikviens, sākot ar
lopkopjiem beidzot ar zivju audzētājiem.
Saimniecība nodarbojas ar tīršķirnes un krustojumu
gaļas liellopu audzēšanu vaislai, nobarošanai un
gaļas ražošanai, kā arī ar piena sivēnu pārdošanu un
cūkgaļas ražošanu, graudaugu un pārtikas kartupeļu
audzēšanu un biškopību.
Saimnieki jau vairākus gadus sešos saimniecības
dīķos audzē karpas, līņus un orfas. Ziemas periodā
zivis tiek turētas zivju mājas baseinos, kas izveidoti,
uzpludinot Bērzenes upes līkumu. Zivju māja, kurā
izbūvēta arī speciāla semināru zāle, lai veiksmīgāk
varētu notikt arī mācības par bioloģisko saimniekošanu, uzcelta pavisam nesen, izmantojot Eiropas
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mazuļus, un ūdri, kuri izķer jau pieaugušos vēžus. Lai
cīnītos ar ūdriem, būtu nepieciešams ierīkot
elektriskos ganus.
Vēži tiek ēdināti ar kombinēto zivju barību, bet labprāt tie mielojas arī ar burkāniem, kāpostiem un
zirņiem.
Šogad saimniecība Lauku atbalsta dienestam ir
iesniegusi projekta pieteikumu uz Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākumiem „Investīcijas
akvakultūras uzņēmumos”, kas tika atbalstīts un
tagad ir paredzēts veikt dīķu rekonstrukciju.
Darbošanās ar vēžiem šai ģimenei ir drīzāk vaļasprieks, nevis bizness, bet tas ir mērķis, uz kuru jātiecas. „Jaunsilāru” saimnieki uzskata, ka ir ļoti svarīga
vēžkopībā gūtā pieredze, tāpēc viņi tajā labprāt
dalītos ar citiem.
Zaiga Blaua sadarbībā ar
zemnieku saimniecību „Jaunsilāres”

Daudzveidīga saimniekošana
Kurzemē

Zivsaimniecības fonda atbalstu. Lai arī saimniecībā
saimnieko jau septītā paaudze, lauksaimniecībai
R. Valtenbergs nopietni pievērsies 1992. gadā, kad
z/s „Valti” reģistrēti un sākts nodarboties ar graudkopību. Tomēr visa saimniecības augsne nav bijusi
piemērota šai nozarei, tāpēc pamazām saimnieki
pievērsušies arī gaļas liellopu un zivju audzēšanai.
„Valti” ir pirmā sertificētā bioloģiskā akvakultūras
saimniecība Latvijā.
Saimniecībā dīķu veidošanā tiek izmantots dabiskais
reljefs. Kopējā apsaimniekotā dīķu platība aizņem
aptuveni 8 hektārus. Saimniecībā tiek audzētas karpas
un līņi, mēģina audzēt arī orfas. Kā saka pats saimnieks, tad apsaimniekotos zivju dīķus var uzskatīt par
appludinātām pļavām, jo dīķu uzpludināšanai tiek
izmantots dabiskais reljefs un esošais meliorācijas
tīkls, jo, „aizkorķējot” drenu kolektoru, ieplakās izveidojas 1.0 līdz 1.5 m dziļi dīķi. Zivis dīķos iznārsto,
tāpēc to mazuļi saimniecībai nav jāiepērk un tādējādi
var izvairīties no slimībām. Šis faktors ir svarīgs, jo
iepirktās zivis varētu izjaukt saimniecības akvakultūra
bioloģisko līdzsvaru. Lai rudenī nolaistu dīķus un
izvāktu no tiem zivis, kuras transportē uz zivju māju,
tiek atvērts drenu kolektors un ūdens ļoti lēni sāk
pazemināties. Zivis sapulcējas meniķa tuvumā, kur tās
izzvejo no dīķa, jo tur ir izveidots pazeminājums un
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ūdens saglabājas visilgāk. Pa ziemu dīķi izsalst, bet ik
pa 3–4 gadiem to platības uzar un tajās iesēj zālaugus (piemēram, āboliņu) un gana lopus, kas arī dod
savu ieguldījumu dīķa veiksmīgai 3–4 gadu apsaimniekošanai, kad procesu atkārto. Dīķos nav dūņu, bet
ir laba barības bāze zivīm. Par to liecina pietiekami
zivju dzīvmasas pieaugumi, kā arī tas, ka zivīm nav
dūņu garšas. Tā kā zivju blīvums dīķos nav liels, tās
netiek papildus piebarotas, taču ja tas būtu nepieciešams, saimniecība to nodrošinātu ar saviem bioloģiskajiem graudiem. Saimniecībā var iegādāties zivis
savam galdam arī ziemas periodā, jo tās tiek turētas
zivju mājas baseinos.

No z/s „Valti” var pamācīties, kā apsaimniekotās
zemes un dabas bagātības izmantot ļoti
daudzveidīgi un apsaimniekot tās tā, lai mazāk
kaitētu dabai.
Piemēram, apkārtnē esošie avoti nodrošina liellopus
ar neaizsalstošu ūdeni, nevienmērīgais reljefs rada
lielisku aizvēju liellopiem ziemas periodā, uzpludinātā
Bērzenes upe - ziemas periodā zivju mājai cauri tekošu ūdeni.
Laipnie saimnieki neatsaka padomu, neslēpj dažādus
saimniekošanas noslēpumus un labprāt dalās
pieredzē.
Sagatavots ZST, balstoties uz z/s „Valti”,
Pasaules Dabas fonda un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs” informāciju

Vai jūs zinājāt?
•

•
•

•

Eiropas Savienības piekrastes līnija ir
68 000 kilometru – tā ir 3 reizes garāka par ASV
un gandrīz 2 reizes garāka par Krievijas piekrastes līniju.
63% Eiropas iedzīvotāju brīvdienas izvēlas
pavadīt pie jūras.
Gandrīz 90% Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības un vairāk nekā 40% iekšējās tirdzniecības tiek
izmantota jūra.
Caur 1200 Eiropas jūras ostām gadā tiek
transportēts 3.5 biljonu tonnu kravas un ceļo
350 miljoni pasažieru.

•

•
•
•

Vairāk ne kā 70% no zemeslodes virsmas ir
noklāta ar ūdeni: 97% jeb 1 360 000 000 kubikkilometru no visa ūdens sastāda okeāni.
Prognozē, ka puse no Eiropas zemes, kas ir
pārpurvojusies, 2020.gadā izzudīs.
Neviens Eiropas iedzīvotājs nedzīvo tālāk par
700 km no krasta līnijas.
Gandrīz puse Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīvo
mazāk nekā 50 km no jūras, lai gan iedzīvotāji
koncentrējas pilsētās gar krastu.
Sagatavots ZST, izmantojot
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

SVARĪGĀKIE DATUMI, PIESAKOTIES EIROPAS ZIVSAIMNIECĪBAS FONDA PASĀKUMIEM
Novembris
Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas
no 26.11.2009
vietās
Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai
no 26.11.2010
mārketinga iekārtās un infrastruktūrā

Decembris

Janvāris

līdz 27.12.2009
līdz 27.12.2010

Iesniegšanas termiņš.

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
Izdevumā:
I. Vorobjovas zīmējumi

