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Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam ietvaros
izveidots Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST),
kura funkcijas veic SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs”.
ZST darbojas kopš 2010. gada aprīļa.
ZST mērķis ir veicināt:
– reģionu sociālekonomisko izaugsmi;
– zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju ilgtspējīgu attīstību;
– sadarbību starp zivsaimniecības nozarē iesaistītajām
organizācijām un pārvaldes iestādēm.
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Zivsaimniecības sadarbības
tīkla paveiktais 2012. gadā

Piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes
veicināšanas programma
Mērķis – paaugstināt piekrastes rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieku saimniecisko aktivitāti, sniedzot nepieciešamo
atbalstu saimnieciskās darbības veicināšanai, attīstīšanai un
paplašināšanai.

•
•

Sniegtas konsultācijas un notikušas diskusijas par
uzņēmuma attīstības iespējamajiem virzieniem,
attīstības plāna izstrādē un ieviešanā;
Izstrādāti 10 attīstības plāni, iesniegti konkursā,
izvērtēti un apbalvoti.
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Atbalsts jauniešiem zvejas tradīciju apguves un
uzņēmējdarbības veicināšanai (pilotprojekta
teritorija Pāvilosta)
Mērķis - piekrastes jauniešu aktivizēšana un iesaistīšana
zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbībā un zvejniecības
tradīciju saglabāšanā.
• Mācībās jaunieši apguva zvejniecības pamatus, ieguva
zināšanas par uzņēmējdarbības pamatiem, biznesa
plāna izstrādāšanu un informāciju par finansējuma
piesaistīšanas instrumentiem zivsaimniecības nozarē.
• Mācību noslēgumā organizēts konkurss, kurā piedalījās
5 jaunieši, iesniegtie darbi izvērtēti un labākie apbalvoti.

Informatīvu un izglītojošu semināru
organizēšana visā Latvijā
• Noorganizēti:
– 29 informatīvie semināri;
– 5 izglītojoši semināri.

Starptautisku semināru organizēšana
• Noorganizēti 2 semināri, 67 dalībnieki:
– Biofiltri recirkulācijas akvakultūras sistēmās;
– Storu akvakultūra un tirgus iespējas.
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Mācību un pieredzes apmaiņas braucieni
Brauciena tematika tiek definēta, balstoties uz braucēju
vēlmēm un vajadzībām.

• Latvijā:
– noorganizēti 26 pieredzes apmaiņas braucieni,
744 dalībnieki;
• Uz Eiropas valstīm:
– noorganizēti 3 pieredzes apmaiņas braucieni, 83
dalībnieki.

Zivsaimniecības konferences
• Zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības
iespējas (sadarbībā ar „Liepājas rajona partnerību”);
• Zivsaimniecības nozares attīstība, iespējas un
izaicinājumi (sadarbībā ar ZM)

Ziņu lapu sagatavošana
•
•

Izdoti 6 „Zivju Lapas” izdevumi;
33 600 eksemplāru.
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FAO tehniskā izdevuma Nr. 554 „Karpu
polikultūra” tulkošana un izdošana latviešu
valodā
•
•
•

Iespiesti 500 rokasgrāmatas
eksemplāri;
publicēta elektroniskā formātā ZST
mājas lapā;
organizēta rokasgrāmatas
bezmaksas izplatīšana.

Informatīvo plakātu „Latvijas zivis”
sagatavošana un iespiešana
• Sagatavoti un iespiesti 2000
krāsaini informatīvi plakāti
„Latvijas zivis I” un „Latvijas
zivis II”;
• Turpinās plakātu izplatīšana.
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Demonstrējums piekrastes
zvejniecībā
Demonstrējuma ietvaros tiek demonstrēta inovācija
piekrastes zvejā – “roņu droša murda” izmantošana roņu
radīto zaudējumu zvejniekiem samazināšanai, tiek novērtēts
tās ekonomiskais efekts.
•
Pēc mēneša zvejas “roņu drošais murds” vētrā tika
neatjaunojami sapostīts;
•
Tālākais demonstrējums bija tikai attiecībā uz roņu
ekonomisko ietekmi uz piekrastes zveju ar Latvijā
tradicionālajiem zivju murdiem;
•
Veikta demonstrējuma datu apkopošana, rezultātu
analīze, sagatavoti ieteikumi roņu problēmas Latvijas
piekrastes zvejā tālākai risināšanai
•
Ņemot vērā iegūto pieredzi demonstrējums tiks
turpināts 2013. gadā.
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Aktivitātes EZF 4. prioritātes
īstenošanas analīzē, veicināšanā

•

•

•

•

Veicināta
komunikācija par EZF
4. prioritātes apguvi;
Informēta sabiedrība
par izsludinātajiem
projektu konkursiem;
Izstrādāta LEADER
projektu pārklājuma
karte (attēlā);
Karte tiks aktualizēta.

Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumi
2013. gadā
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas
programma
Demonstrējums piekrastes zvejniecībā
Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un
uzņēmējdarbības veicināšanai
Informatīvu un izglītojošu semināru organizēšana
Mācību un pieredzes apmaiņas braucieni uz Eiropas valstīm
Zvejniecības popularizēšana skolās
Ziņu lapa “Zivju Lapa”
Zivsaimniecības konference
Zivsaimniecības gadagrāmata 2013
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Paldies!
www.zivjutikls.lv
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