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Biedrības „Latvijas Zivju audzētāju asociācija” pārskats 

 

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāte „Nozaru organizāciju kapacitātes 

celšanas pasākumi” 

 

Biedrība „Latvijas Zivju audzētāju asociācija” nodibināta 2006. gada 28. jūnijā, Rīgā. 

Par biedrības biedru var kļūt jebkura juridiska vai fiziska persona vai tiesībspējīga 

personālsabiedrība, kas nodarbojas ar zivju audzēšanu. Lēmumu par biedra uzņemšanu 

biedrībā uz iesnieguma pamata pieņem valde. 

 

Biedrības mērķi: 

• Latvijas zivju audzētāju apvienošana; 

• Labvēlīgas ekonomiskās un politiskās vides izveidošana zivju audzēšanai 

Latvijā; 

• Zivju audzētāju interešu pārstāvniecība valsts institūcijās un organizācijās, kā 

arī nevalstiskajās organizācijās un ārvalstīs; 

• Zivju audzētāju sadarbība ar valsts un ārvalstu institūcijām un organizācijām. 

 

Biedrības valde:  

• Mārcis Ziņģis (izpilddirektors); 

• Ojārs Daubers (SIA „Oskars”); 

• Arnis Zalcmanis (SIA „Skrunda”). 

 

Biedrības juridiskā adrese:  

Baltezera iela 44, Baltezers, Ādažu novads, Latvija, LV-2164 

Interneta vietne – www.latzaa.lv  

 

Biedrības biedri: 

 

Akciju sabiedrība „NAGĻI”, LV 40003040664, Rīga, Viestura prospekts 2, LV1005. 

Faktiskā adrese: Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, „Nagļi”, LV-4631, tālr. 64662285, 

dzivaskarpas@inbox.lv, https://www.nagluzivis.lv/Nozare: NACE2 03.22 Saldūdens 

akvakultūra. 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „OSKARS”, LV 48702000765, Jaunjelgavas 

novads, Sērenes pagasts, Līči, LV-5123, tālr. 29298933, oskarfish@inbox.lv. Nozare: 

NACE2 03.22 Saldūdens akvakultūra. 

 

Kuldīgas rajona V. Kancāna individuālais uzņēmums "RIMZĀTI", LV 

40002022591, Kuldīgas novads, Rendas pagasts, „Krastkalni”, LV-3319, tālr. 

29162258, daina.rezonga@inbox.lv. Nozare: NACE2 03.22 Saldūdens akvakultūra. 

 

Zemnieku saimniecība „SKALDAS”, LV 56101015241, Kuldīgas novads, Laidu 

pagasts, „Skaldas”, LV-3330, tālr. 26491943, skaldas@inbox.lv. Nozare: NACE2 

03.22 Saldūdens akvakultūra. 

 

mailto:dzivaskarpas@inbox.lv
mailto:oskarfish@inbox.lv
mailto:daina.rezonga@inbox.lv
mailto:skaldas@inbox.lv
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SKRUNDA”, LV46103000821, Skrundas 

novads, Skrundas pagasts, „Zivsaimniecība”, tālr. 63331124, 

zivsaimnieciba@apollo.lv. Nozare: NACE2 03.22 Saldūdens akvakultūra. 

 

Zemnieku saimniecība „ŪDENSROZES”, LV 59501015511, Pārgaujas novads, 

Stalbes pagasts, „Ūdensrozes”, LV-4151, tālr. 26520177, asaka8@inbox.lv, 

http://www.udensrozes.lv/ Nozare: NACE2 03.22 Saldūdens akvakultūra. 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „W-4”, LV 58701001981, Jaunjelgavas novads, 

Seces pagasts, „Silmači”, LV-5124, tālr. 26415092, w-4@inbox.lv. Nozare: NACE2 

03.22 Saldūdens akvakultūra. 

 

Ērika Rāvas zemnieku saimniecība, LV 42101023594, Durbes novads, Durbe, Kaļķi, 

LV-3440, tālr. 29249390, stagari1@inbox.lv. Nozare: NACE2 03.22 Saldūdens 

akvakultūra. 

 

Zemnieku saimniecība "Zivtiņas", LV 46601000513, Limbažu novads, Katvaru 

pagasts, "Zivtiņas", LV-4061, tālr. 26559605, zivtinaszs@gmail.com. Nozare: NACE2 

03.22 Saldūdens akvakultūra. 

 

Zemnieku saimniecība “KALVES”, LV45404003651, Krustpils novads, Kūku 

pagasts, "Kalves", LV-5222, gundarskalve@inbox.lv. Nozare: NACE2 03.22 

Saldūdens akvakultūra. 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BLUE CIRCLE”, LV40103290409, Vīlandes 

iela 3 - 3, Rīga, LV-1010, laurisapsis@gmail.com, https://zivsuzledus.lv/, Nozare: 

NACE2 03.22 Saldūdens akvakultūra 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VLAKON”, LV42403008866, Viļānu novads, 

Viļāni, Pļavu iela 1, LV-4650, vlakonkarjers@inbox.lv, http://www.pertnieki.lv/, 

Nozare: NACE2 03.22 Saldūdens akvakultūra 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ADZK”, LV40203313623, Dienvidkurzemes 

novads, Bunkas pagasts, Krote, "Vējkalni", LV-3444, andris@deer.lv. Nozare: NACE2 

03.22 Saldūdens akvakultūra. 

 

Biedrības biedru apraksts: 

 

AS „NAGĻI” Pirmo dīķu būvniecība Nagļos tika uzsākta 1965. gadā. 1968. gada 25. 

jūnijā ar Latvijas Ministru padomes lēmumu tika nodibināta padomju zivsaimniecība 

„Nagļi”. 

Pagājušā gadsimta 70.- 80. gados reizē ar dīķiem tika uzcelts zivju inkubācijas cehs, 

mehāniskās darbnīcas, katlu māja, zivju ziemošanas māja. Pirms dažiem gadiem tika 

izveidotas RAS (recirkulācijas) tipa zivju audzēšanas līnijas. 

40 zivsaimniecības pastāvēšanas gados vairākkārt mainījies zivsaimniecības 

nosaukums. Kopš zivsaimniecību 2000. gadā privatizēja, tā saucas akciju sabiedrība 

„Nagļi”. 

mailto:zivsaimnieciba@apollo.lv
mailto:asaka8@inbox.lv
mailto:w-4@inbox.lv
mailto:stagari1@inbox.lv
mailto:zivtinaszs@gmail.com
mailto:gundarskalve@inbox.lv
mailto:laurisapsis@gmail.com
https://zivsuzledus.lv/
http://www.pertnieki.lv/
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Pašlaik akciju sabiedrība "Nagļi" ir lielākā zivju audzētava ne tikai Latvijā, bet visā 

Baltijā. Tā ir pilna cikla zivju audzētava, kurai ir pašai savs karpu un līdaku vaislas 

materiāls, kur tiek veikta zivju inkubācija, izaudzēti zivju mazuļi, tālāk tirgus zivis. 

Visi zivsaimniecības dīķi atrodas „Natura 2000” teritorijā. Nagļu zivju dīķi ir viena no 

bagātākajām un daudzveidīgākajām ūdensputnu ligzdošanas un migrējošo putnu 

atpūtas vietām. https://www.nagluzivis.lv/ 

 

SIA „OSKARS” akvakultūras dzīvnieku audzēšanas uzņēmumā zivis tiek audzētas 

dīķos, caurplūdes sistēmās un vairākās ūdens recirkulācijas tipa audzēšanas līnijās. 

Kopējā dīķu platība ir 292 ha. Galvenā saražotā produkcija ir karpas (preču zivis un 

mazuļi), kā arī foreles, pālijas, stores, sami, līdakas, līņi, baltie amūri un platpieri. Zivju 

audzētava ir pilna cikla, tiek uzturēts savs vaislas zivju ganāmpulks karpām, samiem, 

līdakām, līņiem. 

 

Kuldīgas rajona V. Kancāna IU "RIMZĀTI" akvakultūras dzīvnieku audzēšanas 

uzņēmumā zivis tiek audzētas dīķos. Kopējā apsaimniekoto dīķu platība ir 270 ha. 

Galvenā saražotā produkcija ir karpas (preču zivis), kā arī tiek audzēti un piedāvāti 

tirdzniecībai zelta ālanti (orfas). Zivju audzētava ir pilna cikla, tiek uzturēts savs vaislas 

zivju ganāmpulks. Uzņēmuma īpašnieks un vadītājs akvakultūras jomā strādā jau 

vairāk nekā 50 gadus. Šogad saņēma Gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms 2022” 

par mūža ieguldījumu un gada uzņēmums akvakultūrā. 

 

Z/s „SKALDAS” dīķsaimniecībai ir sena vēsture. Pirmos dīķus ierīkoja Rudes barons. 

Cara laikos dīķsaimniecība atzīta par labāko Krievijas guberņā. Notika sacensības ar 

Kazdangas muižas baronu. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā dīķsaimniecību iegūst 

Roberts Ģelzis. Atzīts par izcilu saimnieku. Roberta Ģelža saimniekošanas prasme un 

ķēriens izmantota kā prototips „Zvejnieka dēla” Garozam. Šodien Z/s “Skaldas” pieder 

Ilgonim Likam, zivkopim ar 32 gadu darba stāžu.  

Pašlaik zemnieku saimniecība ”Skaldas” apsaimnieko 36 zivju dīķus, tie ir izvietoti 

Laidu pagasta teritorijā, kopējā platība ir 69 hektāri. Te kopš baronu laikiem izveidota  

dīķu sistēma, kura sastāv no ziemošanas, ganību, nārsta dīķiem. Tajos nekad netrūkst 

ūdens (arī ļoti sausās vasarās). Visi dīķi ir nolaižami, svaigs ūdens tajos arvien ieplūst 

no Skaldas upes un avotiem. Zivju audzētava ir pilna cikla, sākot ar zivju nārstu 

pavasarī līdz preču izmēra zivju pārdošanai rudeņos vai pēc ziemošanas pavasarī. 

Galvenā saražotā produkcija ir karpas (preču zivis un mazuļi), kā arī tiek audzēti un 

tirgoti samu, līdaku, līņu un zandartu mazuļi. 

 

SIA „SKRUNDA” akvakultūras dzīvnieku audzēšanas uzņēmumā zivis tiek audzētas 

dīķos. Kopējā dīķu platība ir aptuveni 500 ha. Dīķi ietilpst “Natura 2000” teritorijā. 

Audzētā produkcija ir karpas (preču zivis). Zivju audzētava ir pilna cikla, tiek uzturēts 

savs vaislas zivju ganāmpulks. 

 

SIA „ŪDENSROZES” akvakultūras dzīvnieku audzēšanas uzņēmumā zivis tiek 

audzētas dīķos. Kopējā saimniecības dīķu platība ir 200 ha. Galvenā saražotā 

produkcija ir karpas (preču zivis), kā arī tiek audzētas līdakas un karūsas. Zivju 

realizācija notiek, tās pārdodot un piedāvājot maksas makšķerēšanas pakalpojumus. 

„Ūdensrozes“ nodarbojās ar zivju audzēšanas pilnu ciklu, no nārsta līdz izaudzēto zivju 

realizēšanai. 
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Viens no izaudzēto zivju realizēšanas veidiem ir makšķerēšanas pakalpojuma 

piedāvājums vienā no zivjaudzētavai piederošiem dīķiem – "Milmēnā". Šajā dīķī 

regulāri katru vasaru tiek papildināti zivju krājumi, lai jūsu copi padarītu aizraujošu un 

skaistiem lomiem bagātu. 

Saimniecība piedāvā aizraujošu copi skaistā vietā. Lieliska atpūta gan aizrautīgiem 

makšķerniekiem un trofeju medniekiem, gan ģimenēm. http://www.udensrozes.lv/ 

 

SIA „W-4” ar zivju audzēšanu nodarbojas no 2007. gada. Uzņēmumā zivis tiek 

audzētas dīķos. Darbības laikā kopējā dīķu platība tiek palielināta, un pašreiz tā ir ap 

100 ha. Galvenā saražotā produkcija ir karpas (preču zivis), kā arī karūsas, līdakas un 

līņu mazuļi. Zivju audzētava ir pilna cikla, tiek uzturēts savs vaislas zivju ganāmpulks. 

Uzņēmums piedāvā arī maksas makšķerēšanas pakalpojumus. 

 

Ērika Rāvas z/s akvakultūras dzīvnieku audzēšanas uzņēmumā zivis tiek audzētas 

dīķos. Kopējā dīķu platība ir aptuveni 70 ha. Audzētā produkcija ir karpas, līdakas, 

zandarti, karūsas, līņi. Zivju audzētava ir pilna cikla, tiek uzturēts savs vaislas zivju 

ganāmpulks. 

 

Z/s "ZIVTIŅAS" zivis tiek audzētas dīķos. Dīķu kopējā platība 45 ha. Akvakultūras 

uzņēmums ir pilna cikla dīķsaimniecība. Zivis tiek audzētas no ikriem līdz realizācijas 

lielumam. Galvenā zivju produkcija ir karpas. Nelielos apjomos tiek audzēti līdaku, 

zandartu, līņu un ālantu mazuļi. Ir savs vaislas zivju ganāmpulks. Apmēram puse no 

izaudzētām tirgus lieluma zivīm tiek laistas makšķernieku dīķī, kura platība ir 11 ha. 

 

Z/s “KALVES” akvakultūras dzīvnieku audzēšanas uzņēmumā zivis tiek audzētas 

dīķos. Audzētā produkcija ir karpas, līdakas, zandarti, karūsas, līņi. Zivju audzētava ir 

pilna cikla, tiek uzturēts savs vaislas zivju ganāmpulks. Uzņēmums daļu savas 

produkcijas pārstrādā – kūpina. 

 

SIA “BLUE CIRCLE” ir RAS (recirkulācijas) tipa akvakultūras uzņēmums. 

Specializējas arktisko paliju audzēšanā. https://zivsuzledus.lv/ 

 

SIA “VLAKON” akvakultūras dzīvnieku audzēšanas uzņēmumā zivis tiek audzētas 

dīķos, dolomīta karjeros un RAS (recirkulācijas) tipa audzēšanas līnijās. Galvenā 

saražotā produkcija ir foreles un karpas. Piedāvā makšķerēšanas pakalpojumu un 

pārstrādā gan pašu audzētas, gan citas saldūdens un jūras zivis. http://www.pertnieki.lv/ 

 

SIA “ADZK” akvakultūras dzīvnieku audzēšanas uzņēmumā zivis tiek audzētas dīķos. 

Šobrīd apsaimniekošanā esošā dīķu platība ir 24 ha, bet to ir paredzēts būtiski palielināt, 

līdz ar to kāpināt saražotās produkcijas apjomu. Galvenā audzētā produkcija ir karpas, 

bez tām dīķos izaug arī līdakas, karūsas un līņi. Zivju audzētava ir pilna cikla, tiek 

uzturēts savs vaislas zivju ganāmpulks. 

 

Lielākā daļa biedrībā „Latvijas Zivju audzētāju asociācija” ietilpstošo akvakultūras 

dzīvnieku audzētavu produkcijas tiek audzēta dīķos, kuru kopējā platība ir aptuveni 

3000 ha. Biedrības zivju audzētavās tiek nodarbināti vairāk nekā 60 patstāvīgie 

darbinieki un vismaz 30 sezonas strādnieki. Galvenā saražotā produkcija ir karpas preču 

zivju izmērā (~70%). Zivis tiek realizētas dzīvā un svaigā veidā gan pašos zivju 

http://www.udensrozes.lv/
http://www.pertnieki.lv/
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audzēšanas uzņēmumos, gan piegādājot tās mazumtirdzniecības un pārstrādes 

uzņēmumiem. Daži akvakultūras uzņēmumi zivju produkciju pārstrādā. 

Pamatprodukcijas – dīķa zivju (karpu) galvenā vērtība ir tāda, ka tā ir dabiska 

produkcija no dabiskas vides apstākļiem. Vairāku zivju audzētavu dīķu teritorijas 

atrodas “Natura 2000” lieguma teritorijā. Zivju audzēšanas dīķu teritorijās ir izveidojies 

labvēlīgs biotops daudzu putnu un dzīvnieku sugu dzīvošanai. Iegūtā produkcija ir 

Latvijas izcelsmes veselīgs produkts, kam barošanai tiek izmantota dabiskā barība un 

graudi, bet mākslīgi ražotu granulēto barību izmanto tikai agrīnajās audzēšanas stadijās. 

 

Paveiktais 2022. gadā 

 

Biedrība „Latvijas Zivju audzētāju asociācija” aktīvi piedalās nozares darba grupās, 

sanāksmēs un padomēs, ZST aktivitātēs un citos pasākumos zivsaimniecības jomā, kā 

arī iesaistās Eiropas zivsaimniecības organizāciju rīkotajos pasākumos. 

Biedrības pārstāvis piedalījās dažādu institūciju (ZM, PVD, AREI u. c.) darba grupās 

un aptaujāja un prezentēja biedrības biedru viedokli. Šajā gadā aktuālākais darbs bija 

saistīts ar nākamā Eiropas zivsaimniecības atbalsta perioda ieviešanu, zivju veselības 

stāvokļa uzraudzību, bioloģisko akvakultūru un citiem jomas jautājumiem. 

Biedrības pārstāvis bija Zemkopības ministrijas Gada balvas zivsaimniecībā “Lielais 

loms 2022” pretendentu izvērtēšanas komisijas sastāvā. 

Biedrība piedalījās Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdēs un Rīcības 

programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam uzraudzības komitejas sēdē, 

kā arī aktīvi seko līdzi un piedalās zivsaimniecības jomas jautājumu apspriedēs 

elektroniskās sarakstes veidā. 

Iespēju robežās pārstāvji piedalījās reģionu un valsts nozīmes semināros un 

konferencēs par zivsaimniecības nozares attīstības iespējām un labo praksi. 

Šajā gadā biedrības kopsapulce notika novembrī. Tajā apsprieda aktuālākos notikumus 

un tendences, kā arī uzņēma jaunu biedru SIA “ADZK”. 

Periodiski tiek atjaunota un aktualizēta informācija biedrības interneta vietnē 

(www.latzaa.lv). 

Jaunākā informācija par biedrības biedru saražoto un realizēto akvakultūras produkciju 

ir apkopota līdz 2021. gadam (attēl iNr. 1 un Nr. 2.). 

 

 

 
 

http://www.latzaa.lv/
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Attēls Nr. 1. Latvijas realizētās akvakultūras produkcijas apjoms 2007.–2021. gadā, 

tonnas (procentuālais sadalījums) 

 

 
 

 

Attēls Nr. 2. Latvijas realizētās akvakultūras produkcijas apjoms 2007.–2021. gadā, 

tonnas 

 

Neskatoties uz 2021. gada Covid-19 negatīvo ietekmi, kopēji šajā gadā biedrības biedru 

saražotais un realizētais akvakultūras produkcija apjoms pieauga tikpat kā visiem.  

2022. gada notikumi norāda uz labvēlīgām akvakultūras produkcijas noieta tendencēm 

Austrumeiropā, tomēr strauji un lielā apmērā pieaugušo energoresursu cenas atstāj 

negatīvu ietekmi uz ražošanas izmaksām, kā arī ietekmē patērētāju pirktspēju. 

Sakarā ar Eiropas Savienības plānoto atbalstu bioloģiskajai akvakultūrai, ir interese 

dažām Latvijas dīķsaimniecībām veikt sertifikāciju un pāriet uz bioloģisko 

akvakultūras dzīvnieku ražošanu. Līdz ar to, paredzams, ka tuvākajos gados Latvijas 

akvakultūras sektorā palielināsies bioloģiski audzētās produkcijas apjoms. 

Sekojot Austrumeiropas akvakultūras produkcijas ražošanas un tirgus situācijai, kā arī 

nākamā Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda atbalsta noteikumu 

plāniem Latvijā attiecībā uz videi draudzīgas akvakultūras nosacījumiem, tuvākajos 

gados prognozējam dīķos audzētās produkcijas palielināšanos. 

 

 

Biedrība „Latvijas Zivju audzētāju asociācija” 

Baltezera iela 44, Baltezers,  

Ādažu novads, Latvija, LV-2164 

vienotais reģ. Nr. LV 40008104336 

 

 

 


