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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”.

Valsts Zivsaimniecības
sadarbības tīkls

Paveiktais 2011. gadā un
plānotais 2012. gadā

Zivsaimniecības sadarbības
tīkla pasākumi 2011. gadā

ZST darbojas kopš 2010. gada aprīļa.
ZST mērķis ir veicināt:

Edgars Linde

 reģionu sociālekonomisko izaugsmi;
 zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju ilgtspējīgu attīstību;
 sadarbību starp zivsaimniecības nozarē iesaistītajām
organizācijām un pārvaldes iestādēm.

17.04.2012
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Apmācības

Semināru organizēšana visā Latvijā

Noorganizētas 5 mācību grupas (78 dalībnieki).
• Akreditēta 160 st. teorētiski-praktiska akvakultūras
mācību programma “Saldūdens zivju un vēžu
akvakultūra” (izstrādāta sadarbībā ar
zivsaimniecības organizāciju pārstāvjiem,
konsultantiem). Organizētas 2 mācību grupas:
• Vidzemē – 26 dalībnieki,
• Kurzemē – 16 dalībnieki.
• Mācības zivsaimniecības vietējo rīcības grupu
darbības uzlabošanai (3 mācības, 36 dalībnieki).
– VRG definē sev vēlamās apmācību tēmas,
tīkls nodrošina apmācību norisi.

• Noorganizēti 35 semināri (917 dalībnieki).
• Populārākās tēmas:
1) Zivju audzēšana (t.sk. kopšana, barošana, slimības, zivju
sugas, to savstarpēja saderība un piemērotība);
2) Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana (zivju dīķu
ierīkošana, jaunas akvakultūras izveidošanas iespējas,
ūdenskrātuvju apsaimniekošana, stāvošu ūdeņu
eitrofikācijas problēmas un risināšanas iespējas, praktiski
piemēri u.c.);
3) Aktualitātes zivsaimniecības nozarē (nozares
raksturojums, attīstības iespējas u.c.).
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Mācību un pieredzes apmaiņas
braucieni
Mērķis ir nodrošināt zivsaimniecības nozarē iesaistītajiem iespēju gūt pieredzi,
apmainīties idejām, kas veicinātu nozares attīstību Latvijā.
Brauciena tematika tiek definēta, balstoties uz braucēju vēlmēm un vajadzībām.
Latvijā
•
Noorganizēti 28 braucieni (802 dalībnieki) par zivsaimniecības iespējām
(dīķu kopšanu, zivju un vēžu audzēšanu, pārstrādi un tūrisma iespējām,
EZF 4. ass ietvaros īstenotiem projektiem).
Uz Eiropas valstīm
•
Noorganizēti 3 braucieni (90 dalībnieki):
1)
2)
3)

Dīķsaimniecības un zivju audzēšanas pieredze Brandenburgas un Saksijas
zemēs;
Peipusa ezers un saimnieciskā darbība ap to;
Akvakultūras saimniecību attīstība un tehnoloģijas Polijā un Lietuvā.
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Ziņu lapa “Zivju Lapa”

Demonstrējumu saimniecības

Latvijas un starptautiska zivsaimniecības
konference

• Informācija par aktualitātēm zivsaimniecības nozarē,
zivsaimniecības vietējo rīcības grupu darbā un to
īstenotajiem projektiem, ZST aktivitātēm.

Mērķis: veicināt progresīvu, zinātniski pamatotu
saimniekošanas tehnoloģiju ieviešanu, popularizēt labu
praksi saimniecībās.

Noorganizētas 2 konferences (108 dalībnieki):
1) Piekrastes attīstība;
2) Recirkulācijas sistēmas akvakultūrā.

• 6 izdevumi 4,9 autorlokšņu apmērā (5600 eks. katrs
izdevums).
• Izdevums drukātā formātā un elektroniski www.zivjutikls.lv.
• Ziņu lapa e-pastā.

Organizēti 2 demonstrējumi 2 saimniecībās:
• dažādu tehnoloģisko pieeju izmantošanas efektivitāte
vēžu audzēšanas procesā (z/s “Kalves”),
• storu un varavīksnes foreļu audzēšanas efektivitātes
paaugstināšana, izmantojot barības piedevas (zivju
audzētavā “Tome” un filiālē “Kārļi”).

Rokasgrāmata “Vadlīnijas recirkulācijas
sistēmu uzstādīšanai akvakultūrā”
1) Drukātā formātā 500 eks.;
2) Pieejama elektroniski mājaslapā www.zivjutikls.lv.
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Pasākumi piekrastes zvejniekiem

Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un
uzņēmējdarbības veicināšanai

• Piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes
veicināšanas programma

Zivsaimniecības sadarbības
tīkla pasākumi 2012. gadā

• Mērķis: piekrastes jauniešu aktivizēšana un iesaistīšana
zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbībā un zvejniecības tradīciju
saglabāšanā.
• Pilotprojekts Pāvilostā, piedalās jaunieši (16–22 gadus veci).

– Pasākumā tiks iekļautas 10 saimniecības,
– Tiks sniegts konsultatīvs atbalsts attīstības plāna un
mērķu izstrādē.

• Noorganizētas 6 dienu mācības, 20 dalībnieki.

• Demonstrējums piekrastes zvejniecībā
– Demonstrējums par roņu drošu murdu izmantošanu
piekrastē (tiks īstenots saimniecībā Lilastē),
– Iespēja piedalīties seminārā par murda izmantošanas
efektivitātes novērtēšanu un murda praktisku
izmantošanu.
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• Rīcības plānu izstrāde saviem biznesa projektiem. Idejas, kuras
jaunieši vēlētos īstenot, saistītas ar apgūtajām zvejniecības
tradīcijām, zivsaimniecības un lauksaimniecības produktu “groza”
izveidi, zivju apstrādi, sabiedriskām aktivitātēm.
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Latvijas un starptautiska zivsaimniecības
konference

Mācību un pieredzes apmaiņas braucieni uz Eiropas
valstīm

Rokasgrāmata par karpu polikultūru
• Informācija par dīķu zivju sugām, karpu
polikultūru plānošanu un ražošanu.
• Tulkošana, izdošana.

1)
2)
3)

Piekrastes zvejniecība un roņu droša zvejas rīku izmantošana Somijā;
Akvakultūras uzņēmumu pieredze Ungārijā;
Ezeru apsaimniekošana Somijā.

•

Mērķis ir nodrošināt zivsaimniecības nozarē iesaistītajiem iespēju gūt
pieredzi, apmainīties idejām, kas veicinātu nozares attīstību Latvijā.
Brauciena tematika tiek definēta, balstoties uz braucēju vēlmēm un
vajadzībām.

• Iespēja iegūt jaunāko informāciju un diskutēt par
aktualitātēm, iepazīties ar EZF finansējuma apguvi un
labākajiem projektu piemēriem,
• Sadarbībā ar Liepājas rajona partnerību jūlijā notiks
konference Liepājā, kas būs veltīta Baltijas jūras
piekrastei un tās attīstībai.

Pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā

Informatīvi plakāti “Latvijas zivis”

•

Informatīvu un izglītojošu semināru
organizēšana visā Latvijā

Ziņu lapa “Zivju Lapa”

• Sagatavošana, iespiešana, izplatīšana.
• 500 eks.

•
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Darbs ar zivsaimniecības vietējām
rīcības grupām (ZVRG)

• Iespēja piedalīties semināros par visdažādākajām
tēmām.

6 izdevumi.
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Darbs ar zivsaimniecības vietējām
rīcības grupām (ZVRG)

• Mācības:
– vadītāja prasmju pilnveidošanai Siguldā (16.12.2011.)
– “Inovācijas un kreatīvā revolūcijas sociālajā un kultūras vidē”
Ozolniekos (12.10.2011.)
– “Uzstāšanās un publiskās runas māksla” (20.05.2011.)

• Pieredzes apmaiņas braucieni:
– Sadarbībā ar Liepājas partnerību “Ezeru apsaimniekošana un
teritorijas attīstība izmantojot EZF līdzekļus” (11.11.2011.)
– Sadarbībā ar Rīgas rajona Lauku attīstības biedrību un Vidzemes
lauku partnerība Brasla “LEADER iniciatīvas ietvaros īstenotie
projekti Latvijā” (14.11.2011.)
– “Zivsaimniecības VRG “Liepājas rajona partnerība” darbība un
īstenotie projekti EZF 4. ass ietvaros (30.08.2011.)
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• Diskusijas:
– Rojā “Piekrastes zvejniecība no Papes līdz Ainažiem”
(22.12.2011.),
– sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību “EZF 4.
prioritārā virziena izpildes gaita un VRG, t.sk. pašvaldību
plānotajiem pasākumiem šajā plānošanas periodā
Ozolniekos (29.02.2012.).
• Darba grupa ZM “ZVRG un VRG stratēģiju grozījumi un to
ieviešana” (14.12.2011.)
• ZVRG tikšanās ar ZM un LAD “Aktualitātes par MK not. un
projektu pieteikumu veidlapām” (20.09.2011.)
• Somijas zvejnieku, ZVRG un asociāciju pārstāvju vizīte un
pieredzes apmaiņa Latvijā (31.03.–01.04.2011.)
• ZST un FARNET ģeogrāfiskā eksperta Latvijā organizēta
fokusgrupa ZM (03.03.2011.)
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Paldies!
www.zivjutikls.lv
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