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Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācijas paveiktais 
 

(Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāte „Nozaru organizāciju kapacitātes 
celšanas pasākumi”) 

2022. gadā biedrība ir uzturējusi iepriekšējās aktivitātes un tālāk izvērsusi savu darbību,  
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. COVID-19 pandēmijas nelabvēlīgā ietekme ir 
mazinājusies, kas ļāva organizēt biedru kopīgas sanākšanas. Gada laikā notikušas 2 
klātienes sanāksmes. 

Izpildīti šādi plānotie pasākumi: 

3.2.3. Piedalīties visās Zemkopības ministrijas organizētajās Zivsaimniecības 
konsultatīvās padomes sēdēs, kas norisinās pēc Līguma parakstīšanas 
datuma, kur paust savu viedokli un priekšlikumus, lai pārstāvētu nozares 
intereses un viedokli; 

Biedrība ir piedalījusies visās izsludinātajās neklātienes Zemkopības ministrijas 
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdēs, izskatījusi tajās apspriestos jautājumus, 
komunicējusi biedriem un komentējusi piedāvātos lēmumprojektus arī attālināti. 

3.2.4. Piedalīties reģionu un valsts nozīmes semināros un konferencēs par 
zivsaimniecības nozares attīstības iespējām, labo praksi, kā arī piedalījusies 
saistībā ar nozares jautājumiem un aktualitātēm organizētās sanāksmēs un 
darba grupās.  

Dalība nozares darba grupās  
Biedrība ir deleģējusi darbam Starpinstitūciju darba grupas „Zivsaimniecība” 
apakšgrupās šādus pārstāvjus: 
Darba grupas apakšgrupas „Ūdens dabisko resursu saglabāšana un atjaunošana” 
Hardijs Bariss, 
Darba grupas apakšgrupas „Zivsaimniecības strukturālā politika” Hardijs Bariss, 
Darba grupas apakšgrupas „Zivsaimniecības datu vākšana pētniecība” Inese Briede, 
Darba grupas apakšgrupas „Akvakultūra” Jānis Baltačs, 
Darba grupas apakšgrupas „Zivju apstrāde un tirdzniecība” Ēriks Ļebedoks. 
Decembrī deleģējums un līdzdalības darba grupās tiek pārskatīta, jo Zemkopības 
ministrija aicina nozari pārstāvēt tikai ar vienu nozares asociāciju. Šobrīd nozari pārstāv 
divas asociācijas. 
 

Biedrība konsultējās ar biedriem, LLKC un apmeklēja audzētavas, lai novērtētu iespējas 
nominēt kandidātus gada balvas akvakultūrā nominācijai “Lielais loms”. 
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Notika Biedrības biedru sanāksmes un izglītojoši- pieredzes apmaiņas semināri: 

2022-06-30 Alūksnes novada Ziemeru pagasta “Lūdiķos-1. 
2022-09-24 Cēsu novada Bērzkroga “Brīviņos”. 

Jauni biedri 
2022. gadā biedrībās biedru skaits ir pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,  
biedru atsaucība un aktivitāte ir palikusi ieriekšējā līmenī, taču ir jauni interesenti, kuri 
aktīvi cenšas iesaistīties biedrības darbā. 
Sanākšanas reizēs tika nolemts izstrādāt biedru formālas iestāšanās kārtību, 
informācijas savākšanas kārtību un biedru naudas gradāciju. Darbs pie šiem 
jautājumiem vēl notiek. 

Inovāciju projekti 
2022. gadā tika pabeigti inovāciju projekti, kas noritēja sadarbībā ar Rīgas Tehnisko 
universitāti. Projektos iegūtās atziņas un rezultāti tika izklāstīti biedriem. 
 

Jānis Baltačs,  

valdes loceklis 


