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Biedrības “Mazjūras zvejnieki” paveiktais 2022. gadā 

 

(ZST aktivitāte “Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas pasākumi”) 

 

 

Biedrības “Mazjūras zvejnieki” biedru skaits 2022. gadā pieaudzis līdz 56 un biedru rindās ir 

zvejnieki no visiem Latvijas piekrastes novadiem. Tās pārstāvji piedalījušies visās ZM 

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdēs, ZM organizētājās sēdēs par piekrastes zvejas 

jautājumiem, kā arī skaidrojusi biedriem “Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. 

gadam” un sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu informējusi par ZRP pasākumu “Atbalsts 

zvejniekiem piekrastes zvejā”.  

 

 

Dalība ZM Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē (ZKP) un ZM Zivsaimniecības 

departamenta rīkotajās sanāksmēs, viedokļu paušana 

 

Biedrības pārstāvji piedalījās 28. marta tiešsaistes sanāksmē par MK noteikumu projektiem “Atbalsts 

zvejniekiem piekrastes zvejā” un “Inovācija”. Biedrības pārstāvji pauda viedokli, ka piekrastes 

zvejnieku atbalsta programmas pasākumu realizēšanai nepieciešams noteikt avansa maksājumu, jo 

zvejniekiem nav iespējas saņemt finansējumu no finanšu institūcijām projektu īstenošanai. Tāpat 

pausts viedoklis par nosacījumiem, kas var pretendēt uz atbalstu, noraidot ierosinājumu, ka atbalstu 

var saņemt komerczvejnieku uzņēmumi ar apgrozījumu 300 000 eiro, kā arī uzņēmumi, kas zvejo 

gan piekrastē, gan aiz piekrastes joslas. Tāpt pausts viedoklis par inovāciju atbalsta programmu, 

norādot, ka arī zvejnieku biedrībām un zvejnieku uzņēmumiem, kuri piedalās inovāciju radīšanā, 

nepieciešams atbalsts par ieguldīto darbu un materiāliem.   

 

Biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Cīrulis piedalījās ZKP 13. aprīļa sēdē un pauda viedokli par 

Latvijas Zvejnieku federācijas ierosinājumu izslēgt no ZKP sastāva vienu Latvijas Zivsaimnieku 

asociācijas pārstāvi (D. Šmitu), tā vietā ieceļot biedrības “Mazjūras zvejnieki” pārstāvi. A. Cīrulis 

norādīja, ka nav nepieciešams vairot konfliktsituācijas, tādēļ nav nepieciešams atbalstīt ierosinājumu 

esošā ZKP sastāva izmaiņām, aizstājot vienas biedrības pārstāvi ar citas ZKP jau pārstāvētas 

biedrības vēl vienu pārstāvi.  

Biedrība saskaņojusi ZKP lēmumu par Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. 

gadam finansējuma pārdali. 

 

Biedrība 16. maijā pieņēma zināšanai ZKP informāciju par zušu ieguves liegumu, kas pēc BIOR 

ierosinājuma ir nosakāms no 01.08.2022. līdz 31.10.2022. Tāpat pieņemts zināšanai un saskaņots 

Zemkopības ministrijas ierosinājums atbrīvot piekrastes komerczvejniekus no prasības zvejniekam 

apkopot nozvejas datus par zveju ar reņģu stāvvadiem Rīgas jūras līcī un no informācijas par reņģu 

nozveju par katrām piecām dienām sūtīšanas Valsts vides dienestam, ja zvejnieks pilnībā nodrošina 

visu datu ziņošanu valsts informācijas sistēmā (LZIKIS). 
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Biedrība jūlijā sniedza atzinumu par pasākumu “Aizsargājamo jūras zīdītāju radīto zaudējumu 

segšana” izmaiņām, norādot, ka vismaz 2 gadus zvejniekiem nav bijušas iespējas sniegt pēc iespējas 

korektāku informāciju par roņu novērojumiem un postījumiem, tādēļ ir pamats apšaubīt BIOR spējas 

spriest par roņu kompensāciju aprēķinos veicamajām izmaiņām. Turklāt zvejnieku novērojumi 

liecina, ka roņu skaits būtiski pieaudzis pēdējā gada laikā, tāpat arī pieaug zaudējumi zvejniekiem. 

Tādēļ aicinām izmaiņas veikt, uzklausot un ņemot vērā piekrastes zvejnieku viedokli. Tāpat arī 

izmaiņas, kas tiek veiktas LZIKIS sistēmā, ieviest tikai pēc saskaņošanas ar tiešajiem sistēmas 

lietotājiem – zvejniekiem.  

 

Biedrības priekšsēdētājs Andris Cīrulis piedalījās ZKP 2022. gada 14. septembra ZKP sēdē un 

atbalstīja ZM sagatavoto Latvijas nostāju attiecībā uz Eiropas Komisijas regulas priekšlikumu par 

zvejas iespējām Baltijas jūrā 2023. gadā. Biedrība atbalstīja arī ZKP sastāva papildināšanu ar 

biedrības “Kuivižu zvejnieku apvienība” iekļaušanu ZKP sastāvā, paredzot  K. Kleinu kā biedrības 

pārstāvi padomē. 

 

Biedrība reaģējusi uz ZKP aicinājumu izvirzīt savu pārstāvi gan SVVA komisijā, gan Programmas 

zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. uzraudzības komitejā. Tomēr biedrības pārstāvis nevienā no 

šīm komisijām nav ticis apstiprināts. Līdz ar to biedrība, ņemot vērā nevienlīdzīgo attieksmi pret 

piekrastes zvejnieku interešu aizstāvību ES fondu uzraudzības institūcijās, noraidīja Latvijas 

Zivsaimnieku asociācijas pārstāvja Vietura Ūļa kandidatūru izvirzīsanai ES fondu Uzraudzības 

komitajā, viņa vietā ierosinot iecelt Kurzemes zvejnieku asociācijas vadītāju Māri Stankēviču.  

 

 

Biedrības ikdienas aktivitātes  

 

Biedrības “Mazjūras zvejnieki” pārstāvji regulāri tiekas nelielās grupās, lai izrunātu ikdienas 

aktualitātes un svarīgākos risināmos jautājumus, kā arī tiekas ar politikas veidotājiem, lai biedrības 

biedru intereses īstenotu dzīvē.  

 

Martā un aprīlī, iesaistot Saeims deputātus un Jūrmalas pašaldības pārstāvjus, atrisināts zvejas nomas 

tiesību līgumu jautājums, kas skāra Jūrmalas piekrastē zvejojos zvejniekus no Lapmežciema un 

Ragaciema, panākot, ka līgums tiek slēgts nevis uz 1 gadu, bet vismaz uz 5 gadiem.  

 

Aprīlī noorganizēta biedrības biedru tikšanās ar jauno Zemkopības ministrijas valsts sekretāru Raivi 

Kronbergu, kurš iepazīstināts ar piekrastes zvejnieku ikdienu un problēmām.  

  

19. maijā sadarbībā ar Zivsaimniecības sadarbības tīklu noorganizēta diskusijas par piekrastes zvejas 

nākotnes perspektīvām, kurā piedalījās Zemkopības ministrijas vadība, pārstāvji no LLKC, LAD un 

BIOR. Pārrunātas gan aktuālās izmaiņas, kas skar nozari, interešu aizstāvība ES institūcijās, paaudžu 

nomaiņas jautājums, aktuālā situācija ar zivju krājumiem Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē un citi 

jautājumi.  

 

Maijā sadarbībā ar Zivsaimniecības sadarbības tīklu biedrības pārstāvji devās pieredzes apmaiņā uz 

Igaunijas Pērnavas apriņķi, kur iepazinās ar Igaunijas piekrastes zvejnieku darbu, LEADER ietvaros 

īstenotajiem zivapstrādes un zivju tirdziecības projektiem.  

 

Jūnijā biedrības pārstāvji piedalījās Zivsaimniecības sadarbības tīkla organizētajā seminārā institūtā 

BIOR par LZIKIS un citām aktualitātēm un pauda viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem un 

veicamajām darbībām, kas atviegoltu datu ievadi.  
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Jūnijā biedrības pārstāvji piedalījās Zivsaimniecības sadarbības tīkla organizētajā pieredzes apmaiņas 

braucienā pie piekrastes zvejniekiem Liepājas pusē.   

 

Jūlijā biedrība “Mazjūras zvejnieki” sadarbībā ar Engures pagasta pašvaldību un biedrību “Engures 

ezera darbas parka fonds” īstenoja Zivju fonda līdzfinansēto projektu par zivju mazuļu ielaišanu 

Engures ezerā. Ezerā ielaisti kopumā 16 000 līdaku mazuļi.  

 

2022. gada 13. septembrī biedrība “Mazjūras zvejnieki” sadarbībā ar SIA “Baņķis” šī uzņēmuma 

telpās organizēja semināru-diskusiju par sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm. Diskusijā 

zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts izklāstīja ZM prioritātes un paveikto piekrastes 

zvejnieku atbalstam. ZM Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš iepazīstināja 

ar Eiropas Zivsaimniecības, jūrlietu un akvakultūras fonda galvenajiem uzdevumiem, Latvijas 

sagatavoto Zivsaimniecības Rīcības programmu, kuras ietvaros plānots realizēt pasākumu atbalstam 

piekrastes zvejā. SIA “Banķis” pārstāvis Guntis Bergs iepazīstināja ar uzņēmumu un tā sadarbībā ar 

Salacgrīvas pašvaldību īstenotajiem projektiem Kuivižu ostā.  

 

Septembrī Bērzciemā notika daļa no Lauku atbalsta dienesta reģionālo struktūrvienību darbinieku 

semināra, kurā biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Cīrulis informēja LAD darbiniekus par 

piekrastes zvejnieku ikdienas darbu, problēmām, investīciju vajadzībām, kā arī grūtībām projektu 

sagatavošanā.  

 

Ņemot vērā zvejnieku pieprasījumu un informāciju no Lauku atbalsta dienesta (LAD) par 

nepieciešamību sniegt detalizētu informāciju par ZRP pasākumu “Atbalsts zvejniekiem piekrastes 

zvejā”, biedrība 5. oktobrī noorganizēja informatīvu semināru par atbalsta nosacījumiem. Lauku 

atbalsta dienesta pārstāvji Rinalds Vācers un Karīna Pavlova izskaidroja atbalsta programma būtību, 

atbalstāmās aktivitātes, vērtēšanas kritērijus un pārējos nosacījumus atbalsta saņemšanai. Tāpat LAD 

pārstāvji uzklausīja arī zvejnieku viedokli par programmu.  

 

Novembrī biedrības pārstāvji devas uz Sārēmā salu Igaunijā, lai iepazītos ar salas zvejnieku pieredzi 

un risinātu jautājumu par kopīgu zvejas aprīkojuma sistēmas izveidi sadarbībā ar Igaunijas 

uzņēmējiem.  

 

Lai nodrošinātu biedrības biedru informāciju par aktualitātēm nozarē, nodrošinātu operatīvu viedokļu 

apmaiņu un savstarpēju komunikāciju, izveidota “Mazjūras zvejnieku” grupa vietnē whatsapp.  

 

 

Zivsaimniecības nozares popularizēšana  

 

Biedrības darba, kā arī piekrastes zvejas tradīciju popularizēšanai tiek uzturēts konts facebook.com 

https://www.facebook.com/mazjuraszvejnieki, kā arī notiek sadarbība ar LLKC, Zivsaimniecības 

sadarbības tīklu (ZST), kā arī plašsaziņas līdzekļiem.  

 

2022. gadā publicēti vairāk nekā 30 posti biedrības FB sociālo tīklu kontā. Ievietota informācija par 

roņu nodarītajiem postījumiem; biedrības vadības organizētajām tikšanām ar LOSP, ZM un politisko 

partiju pārstāvjiem; sniegta informācija par zivju mazuļu ielaišanu Engure ezerā, kas notika sadarbībā 

ar Engures pagasta pārvaldi; informācija no pieredzes apmaiņas braucieniem uz Igauniju, kā arī tepat 

Latvijā – Liepājas pusē; nodrošināta informācija par biedrības biedru sadarbību ar zinātnisko institūtu 

BIOR; informācija par biedrības organizētajiem pasākumiem un citām aktualitātēm. 
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Nodrošināta mediju klātbūtne biedrības “Mazjūras zvejnieki” gada kopsapulcē, kam veikts arī 

videoieraksts, kas pieejams vietnē laukutikls.lv: 

http://www.laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/piekrastes-zvejnieki-cer-uz-

atbalstu?fbclid=IwAR3dkgbxnY_JIjBbU6IRYAbUnqiy1AawYJdrMTsDQbsm7XX65sXNYhDCLj

Y 

Biedrība sagatavojusi videomateriālu par zivju ielaišanu Engures ezerā: 

https://fb.watch/hSsm4x13k9/ 

 

Tāpat nodrošināta sadarbība ar nacionālajiem un reģionālajiem medijiem: Latvijas Radio 1, “Latvijas 

Avīzi”, reģionālajiem medijiem, LTV1 un TV3.  

 

 

Andris Cīrulis, 

biedrības “Mazjūras zvejnieki” valdes priekšsēdētājs 
 

http://www.laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/piekrastes-zvejnieki-cer-uz-atbalstu?fbclid=IwAR3dkgbxnY_JIjBbU6IRYAbUnqiy1AawYJdrMTsDQbsm7XX65sXNYhDCLjY
http://www.laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/piekrastes-zvejnieki-cer-uz-atbalstu?fbclid=IwAR3dkgbxnY_JIjBbU6IRYAbUnqiy1AawYJdrMTsDQbsm7XX65sXNYhDCLjY
http://www.laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/piekrastes-zvejnieki-cer-uz-atbalstu?fbclid=IwAR3dkgbxnY_JIjBbU6IRYAbUnqiy1AawYJdrMTsDQbsm7XX65sXNYhDCLjY
https://fb.watch/hSsm4x13k9/

