
 
 

 

 

Biedrības “Latvijas Zvejnieku federācija” ziņojums 

(ZST aktivitāte “Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas pasākumi”) 

Informācija par biedrības “Latvijas Zvejnieku federācija” biedriem  (2022. gada 

decembris) 

Biedru sarakstā 2021. gadā ir 31 juridiska un 3 fiziskas personas.   

Liepājas reģions: 

1) SIA „Sāmenis”, Reģ. Nr. 42103030302 

2) IK „Asarītis”, Reģ. Nr. 42102030733 

3) IK „Valentīns Vasars”, Reģ. Nr. 42102031033 4)  

4 ) IK „Saiva-1”, Reģ. Nr. 42102032151 

5) SIA „Majoka”, Reģ. Nr. 42103025195 

6) Z v/s „Riediņi”, Reģ. Nr. 42101024320 

7) Z v/s „Kaija”, Reģ. Nr. 42101022724 

8) SIA “Sea Breeze”, Reģ. Nr. 42103040211  

Ventspils reģions: 

1) SIA „Leču nēģi”, Reģ. Nr. 41203055322 2)  

2 ) Z v /s „Rāmas”, Reģ. Nr. 41201006426 

3) Z v /s „Meldri N”. Reģ. Nr. 41201012297 

4) Biedrība “Usmas ezera zvejnieki”, Reģ. Nr. 40008273945 

5) Zv/s “Vendzavas Valgums”, Reģ. Nr. 41201011253 6)  

6) zv/s “Dunduri”, Reģ. Nr. 41201010474 

Talsu reģions: 

1) Z v/s „Smilkšēni”, Reģ. Nr. 46101016461 

 2) SIA „Rude-96”, Reģ. Nr. 41203007996  

3) SIA „Pundiķi”, Reģ. Nr. 41203008436  

4) Zv/s „Vilnis”, Reģ. Nr. 41201006661 

5) Zv/s “Zvīņas L”, Reģ. Nr. 41201011361 

6) IK “Dalle”, Reģ. Nr. 41202022502 

7) SIA “NordFish”, Reģ. Nr. 40103995629 

Tukuma reģions: 

1) SIA „Nemo-Z”, Reģ. Nr. 40002023582 

2) Z/s „Jūras līcis”, Reģ. Nr. 50001004571 

3) Mikrouzņēmums “Ēriks Druka”, Reģ. Nr. 30045911084 

4) IK “MOS-N”, Oskars Neilands 

 



 
 

Rīgas reģions: 

1) Z v/s „Staģis -1”, Reģ. Nr. 50001010811 

2) ZKS „Vecdaugava”, Reģ. Nr. 40003095037 3) 

3) SIA „Leste”, Reģ. Nr. 40103047955 

Limbažu reģions: 

1) SIA „Baņķis”, Reģ. Nr. 50003253041 

2) Zv/s “Salmar”, Reģ. Nr. 441010295576 

Valmieras reģions: 

1) Zv/s „Meldri A. V.” , Reģ. Nr. 44101031867 

Fiziskas personas: 

1) Miķelis Pesse  

2) Antons Vjaters  

3) Inārijs Voits 

 

2022. gadā biedrībā “Latvijas Zvejnieku federācija” iestājušās 2 juridiskas personas 

– zv/s “Salmar” un IK “MOS-N”. 

Darbības veidi un piedāvātie pakalpojumi 2022. gadam 

Piekrastes zveja – P, iekšējo ūdeņu zveja – I, atklātās jūras zveja – A,  zivju pārstrāde 

– Z, laivu noma un citi tūrisma pakalpojumi – T. 

 

Nr 

. 

Nosaukums Pamatdarbīb a Pakalpojumi Citas lietas 

1. SIA 

„Sāmenis” 

P  Pētniecība 

2. IK „Valentīns 

Vasars” 
P, I, T Vada vilkšana, 

laivu noma 

Liepājas ezerā 

Pētniecība 

3 IK „Saiva-1” I Pētniecība un citi 

pakalpojumi 

Zivsaimniecības 

sabiedriskās 

aktivitātes 

4. SIA 

„Majoka” 

P, A   

  

5. Zv/s 

„Riediņi” 

P Zivsaimnieciskā 

darbība,  

izglītības projekti 

 

6. Zv/s „Kaija” P, A, I, Z Tūrisma 

pakalpojumi, nēģu 

zveja, zivju 

pārstrāde, 

Zivsaimniecības 

sabiedriskās 

aktivitātes 



 
 

 

   kūpināšana un 

vītināšana 

 

7. IK “Asarītis” P, Z, T   

8. SIA “Sea 

Breeze” 

P,T Buru kuģa noma  

9. SIA „Leču 

nēģi” 

I Viesu nama 

izīrēšana 

 

10. Zv/s 

“Vendzavas 

Valgums” 

P   

11. Zv/s „Rāmas” P, A Vada vilkšana  

12. Biedrība 

“Usmas 

zvejnieku 

biedrība” 

I Viesu namu īre, 

zivju apstrāde un 

tirdzniecība 

Zivsaimniecības 

sabiedriskās 

aktivitātes 

13. Z/s „Meldri 

N” 

I, P  Lauksaimniecīb a 

14. Zv/s 

“Dunduri” 

I, P   

15. Zv/s “Zvīņas L” P Vada vilkšana Tūrisma 

pakalpojumi, 

zivsaimnieciskā 

izglītošana 

16. IK “Dalle” P   

17. Zv/s 

„Smilkšēni” 

P  Pētniecība 

18. SIA „Rude- 

96” 

P, I   

19. SIA 

„Pundiķi” 

P, I Tūrisma 

pakalpojumi 

 

20. Zv/s „Vilnis” P   

21. SIA „Nemo- 

Z” 

P   

22. SIA 

“NordFish” 

P, I   

23. Zv/s ,Jūras 

līcis” 

P Zivju 

kūpināšana 

 

24. M/u “Ēriks 

Druka” 

P   

25. Zv/s „Staģis - I, P  Zivsaimniecības 



 
 

 

 1”   politikas 

veidošana 

26. ZKS 

„Vecdaugava ” 

P, I   

27. SIA „Leste” P, I  Zivju resursu 

pavairošana 

28. SIA „Baņķis” P, A, Z   

29. Zv/s „Meldri 

A. V.” 

I  Zivsaimniecības 

sabiedriskās 

aktivitātes 

30 Zv/s “Salmar” P   

31 IK “MOS-N” P   

Dalība Zemkopības ministrijas ZKP sēdēs, komisijās, darba grupās,                   semināros un 

konferencēs 2022. gadā 

Biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” valdes locekļi un aktīvākie biedri 2022. gadā 

piedalījās aktivitātēs – starptautiskajās, valsts un reģionu līmenī, kā arī rosināja un 

veicināja ilgstošu problēmu risināšanu. Liela daļa no komunikācijas notika tiešsaistes 

programmās un elektroniskā sarakstē. 

 

Zivsaimniecības konsultatīvā padome 

 

2022. gadā notikušas  2 Zivsaimniecības Konsultatīvās padomes sēdes – 13.04. un 12.10. 

Zemkopības ministrijā, kā arī bijušas 6 elektroniskās saskaņojuma procedūras. 

Zivsaimniecības Konsultatīvās padomes sēdē 13.04.2022.: 

• Latvijas Zvejnieku federācija rosināja ZKP iekļaut biedrības “Mazjūras zvejnieki” 

pārstāvi, lai būtu plašāka pārstāvniecība no piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejas, jo 

atklātās jūras zvejas biedrībām ir vairāk kā viens pārstāvis. Pārstāvis netika 

iekļauts; 

• Tika jautāts, kad sāksies plānotais EJZF pasākums “Atbalsts zvejniekiem 

piekrastes zvejā. Tika skaidrots, ka ministrija strādā ar to, saskaņo ar citām 

ministrijām topošos MK Noteikumus, lai sāktos projektu pieņemšana 2022. gada 

2. pusē. 

• Tika diskutēts par atbalstu, gan zvejniekiem, gan pārstrādātājiem – kara Ukrainā 

rezultātā dažādu enerģijas avotu un degvielas cenas būtiski sadārdzinājās. 

Steidzamības kārtā risināms jautājums, kuram izstrādā kārtību un kritērijus. 

Finanšu līdzekļi šim mērķim ir ierobežoti. Ē. Urtāns jautāja ministrijai par to, ka 

arī vairāki piekrastes zvejas uzņēmumi un pārstrādātāji nevarēs nonākt pie 

atbalsta, ja būs jāievēro tādi paši kritēriji kā lielajiem uzņēmumiem. Pēc N. 



 

Riekstiņa atbildes sapratām, ka piekrastes sektoram rēķinās pēc ienākumu un 

izdevumu starpības un sadārdzinājuma daļas – pastāv iespēja, aizpildot 

pieteikumus, saņem dīzeļdegvielas sadārdzinājuma daļas kompensāciju; 

• Pieprasījām informāciju par flotes brīvo kapacitāti – jaudu un bruto tonnām sakarā 

ar flotes kuģu nomaiņu vai iegādi. Tika apsolīts un izpildīts (21.06.2022.). 

 

Zivsaimniecības Konsultatīvās padomes sēdē 12.10.2022.: 

• ZKP tika iepazīstināta ar Latvijas Zvejas iespējām 2023. gadam, kas skar reņģi un 

brētliņu, gaidāmajām izmaiņām, kā arī par mencu piezvejas apjomu un 

regulējumiem apstākļos, kad šīs zivju sugas krājums joprojām ir katastrofāli zemā 

līmenī; 

• LZF uzdeva jautājumu ministrijai, kāda ir situācija, kad ES veic mencu zvejas 

ierobežošanas pasākumus un aizsardzību Krievijas ūdeņos Baltijas jūras 

dienviddaļā. Ja skatās marinetraffic.com platformā, tad Kaļiņingradas apgabala 

ostās atrodas ap 100 traleru (skaits mainīgs) un zveja notiek visu gadu. Krievijai 

kara apstākļos nekādas vienošanās vairs nav saistošas; 

• Par ZKP jaunu pārstāvi tika vienbalsīgi uzņemta “Kuivižu zvejnieku apvienība”, 

kurā ir vairāki LZF biedri.  

 

Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam   Uzraudzības 

komiteja 

 

2022. gada 12. maijā attālināti notika Uzraudzības komitejas sēde, kur Latvija Eiropas 

Komisijas pārstāvim sniedza informāciju par paveikto EJZF līdzekļu apguvi par 2014.-

2020. gadiem un par Rīcības programmas izstrādi 2021.-2027. gadam. Svarīgs jautājums 

bija par ES atbalsta pasākumiem zivsaimniecībā sakarā ar karu Ukrainā. Mūsu pārstāvis I. 

Voits izteica piezīmi par pasākumu “Uzglabāšanas atbalsts”. Tas paredzēts reņģēm un 

brētliņām, izņemot lašus, bet kā ar mencām. Atbilde bija – šī piezīme varētu tikt ņemta vērā. 

2022. gada 5. decembrī, līdzīgi kā pārējās organizācijas, saņēmām informāciju par to, ka 

Latvijas programma zivsaimniecības attīstībai 2021-2027. gadiem ir apstiprināta Eiropas 

Komisijā.  

 

Zivju fonds 

 

Biedrību “Latvijas Zvejnieku federācija” kā padomes loceklis kopš 2003.  gada pārstāv Ē. 

Urtāns. 2022. gadā notikušas 5 Zivju fonda sēdes attālināti, kā arī 5 elektroniskās 

saskaņošanas. Zivju fondā ikgadēji tiek izskatīti vairāki simti projektu atbilstoši MK 

noteikumiem par Zivju fondu un tā nolikumu. Padomes locekļi šogad attālināti veica 

projektu vērtēšanu, ņemot vērā arī vērtētāju pārstāvju sagatavotos atzinumus. Tālāko 

apstiprināto projektu uzraudzību veic LAD.  

2022. gadā LZF ir atbalstījusi 2 projektus “Lejaskurzemes zveji kopdarbībā” un “Nēģu 

bībele”, kā arī veicinājusi un veiksmīgi piedalījusies skolnieku izglītības projektā 

“Ceļotājzivis tradicionālās Baltijas jūras zivsaimniecības glābiņš vai pēdējā cerība” 

Ventspils novada Jūrkalnes pagastā. 

LZF izvirzīja 2022. gadā Zivju fonda Atzinības rakstam žurnālistu un publicistu Gintu 

Šīmani (Kuiviži) – daudzu grāmatu, raidījumu un citu sabiedriski aktīvu notikumu un 

izdevumu organizēšanā un izveidē Latvijas zivsaimniecībā un jūrniecībā. 2022. gada 17.  

novembrī Zemkopības ministrijā tas tika arī pasniegts. 

 



 

Zvejniecības komercdarbības licencēšanas komisija 

 

Šajā komisijā 2022. gadā LZF pārstāvēja tās biedrs Ē. Urtāns atbilstoši  LZF 

pilnvarojumam. Komisijas darbs ir periodisks, jo tiek regulāri licencēti atklātās jūras un 

piekrastes ūdeņu komerczvejas uzņēmumi, arī jaunie, nosakot to komerczvejas laiku no 1 

līdz 5 gadiem. 

 

Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas  

izmantošanas un pārvaldības konsultatīvā padome 

 

Šajā komisijā LZF pārstāv tās valdes locekļi J. Dančauskis un O.  

Dančauskis. Galvenās aktivitātes bija sakarā ar Grozījumiem MK 

Noteikumos Nr. 295 “Par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. Latvijas 

Zvejnieku federācijas pārstāvji aktīvi aizstāvēja pozīciju par zvejas rīku 

enkuru atstāšanu stacionārās zvejas vietās laika periodā no aprīļa vidus līdz 

jūnijam vai arī zem ledus. VVD un makšķernieki vēlējās, lai zvejnieki vāc 

ārā enkurus, jo piesārņojot vidi, traucē kuģošanu un makšķerēšanu. 

Vienošanās netika panākta un zvejnieki nepiekāpās.



 

Stratēģiju atlases komiteja 

 

Šajā komitejā Latvijas Zvejnieku federāciju pēc ZM Zivsaimniecības departamenta 

uzaicinājuma pārstāv Ē. Urtāns. 2022. gadā notika piekrastes zivsaimniecības reģionu 

(ZVRG) stratēģiju grozījumu ~60    

elektroniskas izvērtēšanas – saskaņošanas. 

 

Jūras un piekrastes plānošanas koordinācijas grupa 

 

Jūras telpiskās plānošanas komitejas vietā,  kas kādu laiku Covid-19 dēļ aktīvi nedarbojās, 

2022. gadā novembrī ar VARAM ministra T. Pleša rīkojumu šī grupa atjaunota. 

25.11.2022. VARAM telpās notika atjaunotās grupas 1. sanāksme, kurā piedalījās LZF 

pārstāvis Ē. Urtāns.  Esam pārapstiprinājuši savu dalību nākamajam grupas darbības 

periodam. 

Dienas kārtībā bija vairāku VARAM projektu prezentācijas, kuras atspoguļo veikto un 

plānoto piekrastē un jūras ūdeņos, tai skaitā aiz piekrastes. 

Viens no projektiem (vēl turpināsies 3 gadus) ir “REEF”. Vadošais partneris Dabas 

aizsardzības pārvalde, kura mērķis ir ieviest vairākas jaunas jūras aizsargājamās teritorijas, 

plānojot to aizsardzību un ierobežotu lietošanu. 

Sanāksmē piedalījās “Augstspriegumu tīklu” pārstāvis, jo Latvijā kā citur aktivizējusies 

virzība uz atjaunojamo energoresursu attīstību – uz vēja parku celtniecību. 

Pārstāvot jūras piekrastes zvejniekus, aicināju grupas vadību ņemt vērā ietekmi uz 

zvejniecību (zaudējumi zvejas vietās, zivju barošanās un nārsta vietās). Vēja parki pēc 

plānojumiem Baltijas jūrā uz ziemeļiem no Pāvilostas, kā arī pie Lietuvas robežas aizņem 

lielas jūras teritorijas, to skaitā sanitārās zonas pārvadu kabeļiem līdz krastam, kuri netiks 

iegremdēti gruntī. 

Jārēķinās, ka jāizvērtē un jāsaskaņo teritorijas starptautiskajiem kuģu ceļiem, kuri iet uz 

ziemeļiem-dienvidiem gar Latvijas krastiem. Tāpat liela iespēja, ka būs jābeidz tralēšana. 

Aicināju, lai grupas darbā iekļauj biedrības “Kurzemes Zvejnieku asociācija” pārstāvi. 

 

 

Latvijas Zvejnieku federācijas dalība citos pasākumos un projektos Latvijā 

 

2022. gada 2. maijā notika vebinārs par ES jauno regulējumu zušu zvejā piekrastes ūdeņos. 

Piedalījāmies (Ē. Urtāns) un ar Zivsaimniecības departamentu nonācām pie slēdziena, ka 

2022. gadā zušu zvejas liegums diemžēl būs no 1. augusta 3 mēnešu garumā, kas skar to 

periodu, kad notiek zušu zveja. 

Mūsu biedri arī piedalījās starptautiskā vebinārā 15.06.2022. (Kopenhāgena), ko organizēja 

EUROFISH  kopā ar FAO. Bija iespēja skatīt labos piemērus piekrastes zvejniecībā Eiropā.  

15. septembrī LZF (Ē. Urtāns) piedalījās ZM Zivsaimniecības departamenta organizētā 

attālinātā sanāksmē par LZIKIS sistēmas uzlabošanu attiecībā par problēmu datu ievadē 

(noformējumā) par roņu postījumiem u. c. ar to saistītām lietām. Sistēmas administrators 

apsolīja ņemt vērā iebildes. 

2022. gada 1. decembrī LZF biedri piedalījās LLKC organizētā ikgadējā Zivsaimniecības 

konferencē attālināti un klātienē. 

Saistībā ar roņu problēmu LZF pārstāvji O. Dančauskis un I. Voits piedalījās ZI “BIOR” 

uzsāktā  Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta “Roņu aizbaidīšanas un ieguves 

efektivitātes novērtējums Latvijas piekrastē” atklāšanas seminārā 06.12.2022. Tika nolemts 

4 vietās (Salacgrīva, Saulkrasti, Engure un Mērsrags) veikt eksperimentālas medības - roņu 

atbaidīšanu.                                                                                                               



 
 

 

Latvijas Zvejnieku federācijas ieguldījums skolas vecuma jauniešu 

zivsaimnieciskajā izglītošanā 

 

2022. gadā biedrība “Latvijas Zvejnieku federācija” ar tās biedru iesaisti organizēja  ar 

zivsaimniecību saistītu vasaras  nometni – vidusskolas un studentu vecuma dalībniekiem. 

Piedalījās arī 5 dalībnieki no Padebornas Universitātes (Vācija) “ERASMUS” programmas 

ietvaros par ūdeņiem un upēm. 

2022. gada februārī tika veikti projekta sagatavošanas darbi zivsaimnieciskās izglītības 

veicināšanai skolniekiem un studentiem par ceļotājzivju nozīmi jūrā un iekšējos ūdeņos, 

upju aizsprostu negatīvo ietekmi ceļotājzivju un nēģu ekoloģijā, kā arī par procesiem, kuri 

notiek jūras piekrastē ūdenī un uz sauszemes. 

Projekts ”Jauniešu vasaras nometne “Ceļotājzivis tradicionālās Baltijas jūras 

zivsaimniecības glābiņš vai pēdējā cerība”” tika iesniegts Zivju fondā un saņemts atbalsts 

tā realizēšanai, jo bija labi sagatavots, ietverot pazīstamu speciālistu nodarbības, kā arī 

makšķerēšanas jūrā popularizēšanu, ko nodrošināja LLKC komanda. 

Nometnes darba kārtībā bija lekcijas, praktiskie darbi, kā arī vietējie pārgājieni un arī 

ekskursija. 

 

Biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” valdes sēdes 

 

Divas valdes sēdes: 

• 18.02.2021. Slēgtā valdes sēde. Apskatītie jautājumi – roņu postījumi un 

kompensācijas, reņģu zveja piekrastē u. c.; 

• 19.08.2022. Diskusija par roņu nodarīto zaudējumu kompensācijām lomiem un 

zvejas rīkiem piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejnieku komercsabiedrībām, diskusija 

par roņu nodarīto zaudējumu kompensācijām lomiem un zvejas rīkiem piekrastes un 

iekšējo ūdeņu zvejnieku komercsabiedrībām, Jauna iniciatīva – BIOR projekts 2023. 

gadam – roņu ierobežotās medības, Atbalsts piekrastes zvejas uzņēmumiem 2021.-

2027. gadam. 

 

Dalība starptautiskajās aktivitātēs 

 

• Vebinārs (15.06.2022) “Success stories from sustainable artisanal fisheries from 

Europe”,  kurā arī mēs piedalījāmies un izteicām savu viedokli; 

• Nīderlandes projekts “Sustainable fisheries training “Catching the Potential 

project””. Vienojāmies par tālāku sadarbību projekta izstrādē. 

• Regulāri komunicējām ar mūsu jumta organizāciju LIFE (https://lifeplatform.eu/). 

Šī gada laikā ārpus nostādnēm par kopējo zivsaimniecības politiku Eiropā jūrā un 

piekrastes ūdeņos (CFP), kur LIFE aktīvi piedalījās un izteica viedokli, kuru mēs 

atbalstījām, bija arī citas publiskas diskusijas. 

 



 
 

 

Kopsavilkums 

 

• Aktīvi piedalījāmies zvejas noteikumu izstrādē jūrā un iekšējos ūdeņos. 

• Bijām apspriedēs kopā ar  ZM Zvejniecības departamentu Rīcības programmas 

pasākumu izstrādē, kas skar piekrastes zvejniekus – speciālais atbalsts 

piekrastes zvejniekiem un jaunajiem zvejniekiem; 

• Sniedzām ieguldījumu skolnieku zivsaimnieciskās un ekoloģiskās izglītības 

veicināšanā; 

• Starptautiskajā darbībā stiprinājām kontaktus ar LIFE (Low Impact Fishers of 

Europe) asociāciju; 

• Piekrastes zvejas uzņēmumi arvien vairāk sagatavo un realizē projektus EJZF  

dažādos tā pasākumos. Aktīvāk iesaistās ZVRG darbībā.  


