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1. Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla normatīvā bāze 

Latvijā Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (turpmāk - ZST) tika izveidots 2007. -
2013. gada plānošanas periodā (2010. gadā), balstoties uz Eiropas Padomes 2006. gada 
27. jūlija Regulu Nr. 1198/2006, līdz ar to nākamajā 2014. - 2020. gada plānošanas periodā 
nav paredzēts veidot jaunu tīkla organizāciju. Esošā tīkla organizācija nodrošinās Eiropas 
Parlamenta un Padomes (ES) 2014. gada 15. maija Regulas Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fondu (EJZF) un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) 
Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1255/2011 – īstenošanu 78. panta 1. punkta b) daļas izpratnē. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 599 „Noteikumi 
par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 
2014. – 2020. gada plānošanas periodā" 20. punktu Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla 
Sekretariāta pienākumus pilda sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs”. 

2. Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla mērķi un uzdevumi 

ZST ir saistīts ar dažādām ieinteresētajām pusēm– Zivsaimniecības vietējās rīcības 
grupām (turpmāk – ZVRG) un citām nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO), 
pašnodarbinātajiem zvejniekiem un uzņēmumiem, cilvēkiem, kas dzīvo zivsaimniecības 
teritorijās, valsts iestādēm u.c. 

ZST ir izveidots ar mērķi apvienot esošos un jaunos dalībniekus zivsaimniecības 
nozarē, nodrošināt informācijas plūsmu starp tiem, uzlabot sadarbību un veicināt labu piemēru 
un prakses apmaiņu, kā arī sekmēt attīstību zivsaimniecības teritorijās. ZST aktivitātes tiek 
izvirzītas, balstoties uz mērķauditorijas, ieinteresēto pušu priekšlikumiem. 

Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020. gadam nosaka šādus Valsts 
Zivsaimniecības sadarbības tīkla galvenos uzdevumus 2014. - 2020. gada plānošanas periodā: 

1. tīklošanas un mācību aktivitātes ZVRG; 
2. informācijas, zināšanu, labas un pārņemamas prakses izplatīšana zivsaimniecības 

jautājumos; 
3. pieredzes un prasmju apmaiņas organizēšana; 
4. sabiedriskā viedokļa apkopošana politikas veidošanas mērķiem, kas saistīti ar 

ilgtspējīgu zivsaimniecības teritoriju attīstību; 
5. sadarbība ar cilvēkiem, kas iesaistīti zivsaimniecības nozarē, valsts un pašvaldību 

iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, zivsaimniecības uzņēmumiem un citām 
institūcijām. 
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Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariāta uzdevumi: 
 nodrošināt ZST darbību un attīstību atbilstoši noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem; 
 nodrošināt ZST Sekretariātu ar zivsaimniecības nozari pārzinošu personālu un 

atbilstošu biroja tehnisko aprīkojumu; 
 izstrādāt un iesniegt Zemkopības ministrijā (turpmāk – ZM) ZST Rīcības programmu 

2015. - 2020. gadam; 
 izstrādāt vadlīnijas ZST Rīcības programmas 2015. - 2020. gadam ikgadējā darba 

plāna aktivitāšu īstenošanai; 
 izstrādāt komunikācijas plānu par zivsaimniecības attīstības programmu, nodrošināt tā 

īstenošanu; 
 iesaistīties Eiropas Zivsaimniecības teritoriju tīklā (FARNET); 
 veicināt zivsaimniecības vietējo rīcības grupu starpteritoriju un transnacionālo 

sadarbību; 
 nodrošināt kvalitatīvu informācijas apriti par zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju 

ilgtspējīgas attīstības jautājumiem un nozares aktualitātēm; 
 nodrošināt sabiedrības viedokļa apzināšanu (piemēram, zivsaimniecības nozares 

ražotāju un pārstrādātāju organizācijas, vietējās rīcības grupas) un priekšlikumu 
apkopošanu un sniegšanu zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju ilgtspējīgas attīstības un 
zivsaimniecības politikas veidošanas vajadzībām. 
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3. Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla sadarbības shēma ar citām 
nozares organizācijām Rīcības programmas ietvaros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,  
VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS SADARBĪBAS TĪKLS 

• Rīcības programmas izstrāde 
• Ikgadējā darba plāna izstrāde 
• Aktivitāšu ieviešana, koordinēšana, uzraudzība 
• Programmas novērtējums un pašnovērtējums 

Zemkopības Ministrija 

Apstiprina un pārrauga Rīcības 
programmu un ikgadējo darba 
plānu 

Informē par Rīcības programmas 
un ikgadējā darba plāna izpildi 

Zivsaimniecības nozares pārstāvji, iestādes, organizācijas (t.sk. NVO), zivsaimniecības 
vietējās rīcības grupas. 

• Sniedz priekšlikumus darba plāna 
aktivitāšu pilnveidošanai un jaunu 
aktivitāšu izveidei; 

• Novērtē īstenotās aktivitātes 

Īsteno aktivitātes 
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4. _Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes un indikatīvie rādītāji 

Virziens/aktivitāte Indikatīvais rādītājs 
aktivitātes izvērtēšanai 

Sasniedzamie indikatīvie rādītāji plānošanas 
periodā  

no 2015. līdz 2020. gadam 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Efektivitātes celšana (Ekonomiskā) 

1.1. Semināri, apmācības un mācību un pieredzes apmaiņas braucieni Izglītojošo pasākumu 
skaits 24 24 24 24  24 24 

2. Uzņēmējdarbības uzsākšana, veicināšana 

2.1. Akvakultūras un piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšana Atbalstīto uzņēmēju 
skaits 25 25 25  25 25  25  

2.2. Zivsaimniecības popularizēšana un atbalsts jauniešiem akvakultūras un 
zvejniecības uzņēmējdarbības veicināšanai  Atbalstāmās teritorijas 14  14 14   14 14   14 

2.3. Akvakultūras un piekrastes teritoriju speciālistu darba nodrošināšana Speciālistu skaits 12 12 12 12 12 12 

3. Nozaru ekonomiskā analīze 

3.1.Pētījumi  Skaits 1  1 1 1 1   1 

4. Nozares popularizēšana 

4.1. Informatīvu un izglītojošu materiālu sagatavošana par zivsaimniecības nozari Izdevumu skaits 1 2 2 2 2  2  

4.2. Ziņu lapa  Autorloksnes 3 3 3 3 3 3 

4.3. Sadarbība ar nozares NVO, to darbības popularizēšana, kapacitātes celšana un 
attīstīšana Organizāciju skaits 2  2 2   2 2   2 

4.4. Zivsaimniecības konferences Konferenču skaits 1  1 1  1 1   1 

4.5. Zivsaimniecības gada balva Pasākumu skaits 1  1 1  1 1   1 

4.6. Kapacitātes celšana ZM pakļautībā esošajām iestādēm un uzņēmumiem Izglītojošo pasākumu 
skaits 2  2 2   2 2   2 
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ZST plānoto aktivitāšu ietvaros Sekretariāts veic šādas darbības: 

 sadarbība ar nozares dalībniekiem vajadzību identificēšanai, izglītojošo pasākumu un 
pieredzes apmaiņas braucienu programmu izstrādei, grupu komplektācijai; 

 anketu izstrāde sabiedriskā viedokļa noskaidrošanai par nozarei aktuāliem 
jautājumiem, aptaujas veikšana, rezultātu apkopošana un analīze par iegūtajiem 
datiem; 

 statistikas apkopošana, Eiropas Savienības un Latvijas zivsaimniecības nozares labo 
projektu un saimnieciskās prakses piemēru apkopošana un publicēšana; 

 sadarbības veidošana, kopīgu pasākumu, diskusiju, darba grupu rīkošana ar nozares 
organizācijām, iestādēm, zivsaimniecības uzņēmumiem un ZVRG; 

 informatīvo semināru organizēšana ZVRG sadarbībā ar ZM un LAD; 
 metodiskais atbalsts un piedalīšanās ZVRG organizētajos pasākumos stratēģijas 

izstrādei un īstenošanai; 
 dalība FARNET semināros un konferencēs, kā arī līdzdalība starptautiskos 

pasākumos sadarbībā ar ZVRG; 
 informācijas nodrošināšana interneta vietnē www.zivjutikls.lv. 

5. Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla finansējums 
 

Izmaksu postenis Programmēšanas 
periodā, EUR 

Sekretariāta darbības nodrošināšanas izmaksas 500 000 

Rīcības programmas un ikgadējo darba plānu īstenošanas 
izmaksas 

2 000 000 

Kopā 2 500 000 

6. Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbības un aktivitāšu 
ieviešanas novērtējums 

ZST Sekretariāts katru ceturksni sniedz pārskatu Zemkopības ministrijai par īstenotajām 
aktivitātēm un sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem, kā arī ceturkšņa ziņojumu par ZST 
īstenotajām aktivitātēm un Sekretariāta darbību. Ja nepieciešams, pēc ZM vai Eiropas 
Komisijas pārstāvju pieprasījuma tiek sagatavotas citas atskaites vai nepieciešamā 
informācija. 

ZST pasākumu dalībnieki sniedz savu vērtējumu par atsevišķiem pasākumiem, kuros 
viņi ir piedalījušies, aizpildot anketas pēc pasākuma. Viedokļi tiek apkopoti pēc katra 
pasākuma, savukārt reizi gadā tiek sagatavots kvalitatīvais novērtējums, kurā tiek apkopota 
informācija par pasākumu vērtējumiem. 

ZST Sekretariāts reizi gadā izsūta anketas nozares pārstāvjiem, pasākumu dalībniekiem, 
ZVRG un citām organizācijām ZST darbības novērtēšanai un priekšlikumu iesniegšanai.  

ZST kopējā darbība tiek vērtēta Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014. -
 2020. gadam novērtēšanas ietvaros.  
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