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ZST ĪSTENOTIE PASĀKUMI 

• ZINĀŠANAS 
– Starptautiski izglītojoši semināri piesaistos gan teorētiķus, gan 

praktiķus no ārvalstīm ( Polija, Igaunija, Dānija) 

 

– Vietēja mēroga semināri praktiķu vadībā gan izbraucot uz 

saimniecībām, gan auditorijās 

 

– Akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma -

Saldūdens zivju un vēžu akvakultūrā 

 

Nav pieprasījuma akvakultūras programmas 

īstenošanai! 
 

 



ZST ĪSTENOTIE PASĀKUMI 

• VIETĒJĀ UN STARPTAUTISKĀ PIEREDZE 
– Saimniecību ( t.sk. mācību saimniecību),  akvakultūras 

uzņēmumu, īstenoto projektu apmeklējums ārpus Latvijas 

(Vācijā. Krievijā) 

 

– Sadarbības veidošana ar uzņēmējiem, nozares 

pārstāvjiem ārpus Latvijas (atbildes vizītes Latvijā) 

 

– Vietējo saimniecību apmeklējums, tikšanās ar uzņēmējiem 

un savstarpējas sadarbības veidošana 

 

– Sadarbībā ar uzņēmējiem skolu jaunieši tiek iepazīstināti 

ar zvejniecības nozari un tās profesijām 

 



• DEMONSTRĒJUMS PIEKRASTES ZVEJNIECĪBĀ - 

Roņu droša murda izmantošanas efektivitāte 

Latvijas piekrastes zvejā 
 

– Murds ir piemērots zvejai Latvijas piekrastē un spēj izturēt ilgstošas 

vēja brāzmas līdz pat 15 m/s 

– Roņu drošais murds ar neliela acs izmēra linumu iedzirkņos nespēj 

novērst bojājumus lomam vai pat veicina roņu aktivitāti pie zvejas 

rīka. 

– Murds pasargā roņus no bojāejas zvejas rīkos 

 

Nepilnības likumdošanā saistībā ar roņu utilizācijas 

problēmām! 

ZST ĪSTENOTIE PASĀKUMI 



• UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN TERITORIJAS 

ATTĪSTĪBA 
– Piekrastes teritorijas ekonomiskās aktivitāte veicināšanas 

programma – biznesa plānu izstrāde un īstenošana piekrastes 

zvejnieku saimniecībās 

 

– Atbalsts jauniešiem zvejniecības un uzņēmējdarbības veicināšanai 

– biznesa plānu izstrāde, savas uzņēmējdarbības uzsākšana 

piekrastes teritorijā 

 

Piekrastē ir nepieciešami daļēji naturālo saimniecību 

attīstības projekti, līdzīgi tiem, kādi tie ir Lauku 

attīstības programmā! 



Jauniešu biznesa idejas  

piekrastes teritorijā 

• Atpūtas vietu izveide 

• Bebru medības 

• Juridiskā biroja izveide 

• Zivju fasēšana vakuumā 

• Galda spēles par zivsaimniecību 

• Pasākumu organizēšana 

• Zivju medības ar harpūnu  

 



ZST DARBĪBAS VIRZIENI 

• Uzņēmējdarbība un ekonomiskā izaugsme 

– Piekrastes novadu Lauku attīstības konsultantu 

pastiprinātu piesaiste uz piekrastes teritorijas 

attīstības iespējām ( ZST pasākumu ietvars, 

sadarbībā ar ZVRG un nozares organizācijām) 

• Noieta veicināšana 

• Nozaru ekonomiskā analīze 

• Nozares popularizēšana 

 – sadarbības veicināšana un kapacitātes 

stiprināšana ar nozares nevalstiskajām organizācijām 

 

 



ZST IZAICINĀJUMI 

• PIEKRASTES EKONOMSIKĀS AKTIVITĀTES 

VEICINĀŠANA! 
– Pašpatēriņa un komerczvejas godīga līdzāspastāvēšana 

 

• ZINĀŠANU KAPACITĀTES VEIDOŠANA 

AKVAKULTŪRĀ! 

 



IEROSINĀJUMIEM UN 

SADARBĪBAI 
Zivsaimniecības sadarbības tīkls 

zivjutikls@llkc.lv 

+371 63050227 

www.zivjutikls.lv 
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