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EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonds

Zemkopības ministrijā 7. mai-
jā notika seminārs par Rīcības 
programmas zivsaimniecības at-

tīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma 
„Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” 
jaunajiem nosacījumiem. Jāatzīmē, ka 
izmaiņas ir nozīmīgas, un aicinām tām 
pievērst pienācīgu uzmanību.

Vispārējie reglamentējošie dokumenti: 
• Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. ga- 

da 15. maija Regula (ES) Nr. 508/2014 par 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu; 

• EJZF īstenošanas un deleģētās regulas 
pieejamas: http://ec.europa.eu/fisheries/
cfp/emff/index_en.htm

Uzmanība jāpievērš arī normām, kas ie-
tvertas Ministru kabineta noteikumos par 
projektu administrēšanu, atbalsta piešķirša-
nu un uzraudzību: 

• 2014. gada 30. septembra MK notei-

kumi Nr. 599 par atbalsta administrēša-
nas kārtību; 

• 2014. gada 30. septembra MK noteiku-
mi Nr. 598 par atbalsta piešķiršanu, admi-
nistrēšanu un uzraudzību; 

• MK noteikumu projekts „Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība pasākumā „Produktīvi ieguldījumi 
akvakultūrā”. 

u 2. lpp.

AtbAlsts AkvAkultūrAi rīcībAs progrAmmAs  
zivsAimniecībAs AttīstībAi 2014.–2020. gAdAm ietvAros
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t 1. lpp.
Būtiski nosacījumi, kam aicinām 

pievērst uzmanību – pretendents, 
piesakoties atbalstam, projekta 
iesniegumā paredz rezultatī-
vos rādītājus (akvakultūras 
produkcijas ražošanas ap-
jomu un saimnieciskās dar-
bības rādītājus vai mērķus) 
un sasniedz tos projektā 
norādītajā laika periodā 
(ne vēlāk kā piektajā no-
slēgtajā gadā pēc projekta 
īstenošanas). Ja pretendenta 
noteiktie mērķi un izvēlētie 
saimnieciskās darbības rādītā-
ji netiek sasniegti, atbalsts tiek 
proporcionāli samazināts atbilstoši 
ieguldījuma mērķa faktiskai izpildei.

 
Vairāki ierobežojumi 
atbalsta saņemšanai:

• ja Valsts vides dienests ir konsta-
tējis vides aizsardzības noteikumu pār-
kāpumus un pārkāpumi nav novērsti; 

• ārzonas uzņēmumiem; 
• ja ar tiesas spriedumu pasludi-

nāts maksātnespējas process, tiesis-
kās aizsardzības process, uzsākta 
bankrota procedūra; 

• uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 
zaudējumi pārsniedz pusi no pamat-
kapitāla.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi
Pasākuma mērķis saskaņā ar Regu-

las Nr. 508/2014 6. pantu ir akvakul-
tūras uzņēmumu konkurētspējas un 
dzīvotspējas palielināšana.

Pretendenti: komersanti, zemnie-
ku vai zvejnieku saimniecības, kas 
audzē akvakultūras dzīvniekus pro-
dukcijas pārdošanai vai plāno uzsākt 
audzēšanu pārdošanai.

Pasākumā atbalsta investīcijas ra-
žošanas būvēs, iekārtās, tehnikā, aprī-
kojumā vai informācijas tehnoloģijās, 
sekmējot akvakultūras produkcijas 
ražošanas apjoma kāpumu, ražošanas 
efektivitātes palielināšanos, audzēto 
akvakultūras dzīvnieku sugu dažādo-
šanu, dzīvnieku veselības un labturī-
bas nodrošināšanu, kā arī to aizsardzī-
bu pret savvaļas plēsoņām, produktu 
kvalitātes uzlabošanu vai vērtības pie-
vienošanu izaudzētajai akvakultūras 
produkcijai (līdz 20% no projekta ko-
pējām izmaksām). 

Netiks atbalstīti zemes darbi dīķu 
būvniecībai un pārbūvei.

Tiks atbalstīta šādu sugu akva-
kultūras dzīvnieku audzēšana: kar-
pas, foreles, zandarti, ālanti, sterletes, 
līdakas, līņi, sami, stores un vēži. Citu 
akvakultūras dzīvnieku sugu audzē-
šanai pretendentam jāiesniedz neat-
karīgs zinātniskās institūcijas veikts 
tirgus pētījums par attiecīgo sugu 
akvakultūras produkcijas ilgtspēju un 
perspektīvām noieta tirgos. 

Jaunajā plānošanas periodā tiek no-
teikti obligāti sasniedzamie saimnie-
ciskās darbības rādītāji vai mērķi, no 
kuriem uzņēmums izvēlas plānotajam 
projektam atbilstošāko rādītāju.

Esošajiem akvakultūras produkciju 
ražojošajiem uzņēmumiem jāsasniedz 
vismaz viens no šādiem saimnieciskās 
darbības rādītājiem vai mērķiem: 

• vismaz par 10% palielina uzņē-
muma vai saimniecības akvakultūras 
produkcijas ražošanas apjomu vai ak-
vakultūras produkcijas gada neto ap-
grozījumu; 

• vismaz par 30% no ieguldīto in-
vestīciju apmēra palielina akvakultūras 
produkcijas gada neto apgrozījumu, 

• vismaz par 10% palielina uzņē-
muma vai saimniecības akvakultūras 
produkcijas ražošanas efektivitāti 
(tiek samazinātas izmaksas uz vienu 
saražoto produkcijas vienību vai pa-
lielina saražotās produkcijas apjomu 
uz nodarbināto).

Jaunajiem akvakultūras uzņēmu-
miem jāsasniedz akvakultūras pro-
dukcijas gada neto apgrozījums vis-
maz 30 procentu apmērā no ieguldīto 
investīciju apjoma.

Ja minētie rādītāji atbilstoši projek-
tu iesniegumā norādītai informācijai 

netiek sasniegti, Lauku atbalsta 
dienests saskaņā ar MK notei-

kumiem Nr. 598 un Nr. 599 
pieņem lēmumu par piešķirtā 
atbalsta atmaksu proporcio-
nāli nesasniegtajam rādītāju 
apmēram.

Tiek izvirzīti arī papil-
du nosacījumi jaunajiem 
akvakultūras uzņēmu-
miem, tie ir: Iepriekšēja 

veiksmīga pieredze uzņēmēj-
darbībā, ko apliecina – vidējais 

neto apgrozījums pēdējo divu 
gadu laikā ir vismaz 250 000 eiro 

vai uzņēmuma vai saimniecības īpaš-
niekam, vai dalībniekam ir vismaz divu 
gadu darbības pieredze tāda uzņēmuma 
vai saimniecības vadībā, kura vidējais 
neto apgrozījums pēdējo divu gadu lai-
kā ir vismaz 250 000 eiro. 

Vismaz pamata zināšanas akva-
kultūrā: uzņēmuma vai saimniecības 
īpašniekam vai dalībniekam ir pabeig-
ta vismaz 160 stundu akreditēta izglī-
tības programma akvakultūras jomā 
vai piesaistīts speciālists ar augstāko 
vai profesionālo vidējo izglītību ak-
vakultūras jomā (valstī atzītā mācību 
iestādē apgūti ar akvakultūras nozari 
saistīti priekšmeti licencētā un akre-
ditētā programmā vismaz 320 stundu 
apmērā) un praktisku pieredzi akvakul-
tūras dzīvnieku audzēšanā. Tāpat arī ir 
noteikts papildu projekta uzraudzības 
laiks jaunajiem uzņēmumiem – 7 gadi.

Jaunajiem uzņēmumiem jāveic 
projekta ietekmes uz vidi izvērtējums 
atbilstoši normatīvajiem aktiem „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” un jā-
iesniedz attiecīgo procedūru veikšanu 
apliecinoši dokumenti.

Publiskā atbalsta apmērs un at-
balsta intensitāte: MVU – līdz 50%, 
traktortehnikai – līdz 40%, pārējiem 
uzņēmumiem – līdz 30%. Kopējo at-
tiecināmo izmaksu summa periodā 
pretendentam nepārsniedz abus šos 
rādītājus: 4 000 000 eiro un summu, 
ko aprēķina, pie 250 000 eiro pieskai-
tot piecreiz lielāku pretendenta neto 
apgrozījumu vai apmaksāto pamat-
kapitālu, kā arī pieskaitot pretendenta 
saistīto uzņēmumu neto apgrozījumu 
iepriekšējā pārskata gadā pirms pro-
jekta iesnieguma iesniegšanas. ZL

Sagatavots pēc ZM Zivsaimniecības  
departamenta informācijas
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e iropas Savienība paredzēju-
si, ka ražotāju organizāciju 
iniciatīva uzlabot zivsaim-

niecības produktu kvalitāti būtu 
jāveicina ar attiecīgo organizāciju 
īpašu atzīšanu. Savukārt atzītām 
organizācijām uz ierobežotu laiku 
ir attaisnojoši piešķirt atbilstošas 
kompensācijas.

Uz atzīšanu var pretendēt zvejas 
produktu ražotāju grupa/organizācija, 
ja tās biedru īpašumā katra zvejas gada 
sākumā (uz 1. janvāri) attiecīgajā zvejas 
rajonā ir vismaz 20% no kopējā zvejas 

kuģu skaita, kuri darbojas attiecīgajā 
zvejas rajonā un ir reģistrēti Zemkopī-
bas ministrijas zvejas kuģu sarakstā.

Akvakultūras produktu ražotāju gru-
pa/organizācija var pretendēt uz atzīša-
nu, ja tās biedri gada laikā izaudzē un 
realizē vismaz 25% no akvakultūrā au-
dzējamās attiecīgās dzīvnieku sugas ko-
pējā izaudzētā produkcijas apjoma Lat-
vijā. Iesniegšanas termiņš 31.12.2020.

Sociāli ekonomiskie pasākumi
Pasākuma mērķis ir veicināt zvej-

niecības efektivitāti un konkurētspē-

ju zvejniekiem, kuri strādājuši uz 
kuģiem, kas nodoti sadalīšanai (tai 
skaitā sagriešanai metāllūžņos) vai 
izmantošanai citiem mērķiem (ārpus 
zvejniecības) normatīvajos aktos par 
valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanas kārtību zivsaimniecības 
attīstībai pasākumam „Zvejas aktivi-
tāšu pilnīga pārtraukšana” noteiktajā 
kārtībā. Kārta atvērta no 20.02.2015. 
līdz 31.08.2015. Pieejamais finansē-
jums – 239 546 eiro. Iesniegšanas ter-
miņš 31.12.2020. ZL

Lauku atbalsta dienests

lAD iNFORMāCiJA AtbAlsts rAžotāju orgAnizācijām  
zivsAimniecībAs nozArē

Paredzēti jauni pienākumi 
reņģu zvejā iesaistītajiem 
zvejniekiem, apkopojot no-

zvejas datus zvejā ar reņģu stāvva-
diem Rīgas jūras līcī un iesniedzot 
informāciju Valsts vides dienestam 
par reņģu nozveju par katrām pie-
cām dienām.

Šie pienākumi jāpilda saskaņā ar 
pēdējiem veiktajiem grozījumiem 
2007. gada 2. maija Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 296 
„Noteikumi par rūpniecisko 
zveju teritoriālajos ūdeņos un 
ekonomiskās zonas ūdeņos” 
saistībā ar zveju Rīgas jūras līcī, 
lai nodrošinātu nozveju atbilstošu 
uzskaiti un nepārsniegtu attiecīgiem 
Rīgas jūras līča rajoniem noteiktās 
reņģu zvejas iespējas. 

Jaunie noteikumi paredz, ka zvej-
niekiem ir pienākums apkopot nozve-
jas datus zvejā ar reņģu stāvvadiem 
Rīgas jūras līcī un iesniegt informā-
ciju Valsts vides dienestam par reņģu 
nozveju par katrām piecām dienām, 
skaitot no mēneša sākuma, un līdz 
katras piektās dienas beigām nosūtot 
minēto informāciju ar elektronisko 
vai mobilo (SMS) saziņas līdzekļu 
starpniecību.

Saskaņā ar jauno prasību publicē-
jam informāciju par tālruņu numuriem 
un e-pasta adresēm, uz kurām zvejnie-
kiem ir nepieciešams iesūtīt pieprasīto 
informāciju:

Limbažu un Salacgrīvas novada 
(Austrumu rajons) zvejniekiem datus 
par reņģu nozveju par katrām piecām 
dienām sūtīt kā īsziņu (SMS) uz mob. 
tālr. 29476894 vai pa e-pastu aigars.
pusilds@valmiera.vvd.gov.lv;

Saulkrastu, Carnikavas novada, 
Rīgas un Jūrmalas pilsētas (Dien-
vidu rajons) zvejniekiem datus par 
reņģu nozveju par katrām piecām 
dienām sūtīt kā īsziņu (SMS) uz mob. 
tālr. 26645647  vai uz e-pastu: elmars.
brente@lielriga.vvd.gov.lv;

Engures, Mērsraga, Rojas un 
Dundagas novada (Rietumu rajons) 
zvejniekiem  datus par reņģu nozve-
ju par katrām piecām dienām sūtīt kā 
īsziņu (SMS) uz mob. tālr. 27841794 
vai uz e-pastu: ventspils.ks@vents-
pils.vvd.gov.lv

Valsts vides dienestam iesniedza-
majā informācijā jābūt norādītam 
zvejniekam, nozvejotajam apjomam 
un nozvejas laika periodam (datumam 
no – līdz). ZL

Sagatavots pēc ZM informācijas

Reņģu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2015. gadam 
(sadalījumā pa ģeogrāfiskajiem rajoniem)

N
r . 

p .
 k

 .

Pa
šv

al
dī

ba
, u

z 
ku

ra
s 

te
rit

or
ija

s 
pi

ek
ra

st
i 

at
tie

ca
s 

lim
its

R
īg

as
 jū

ra
s 

līč
a 

pi
ek

ra
st

es
 d

al
īju

m
s 

ģe
og

rā
fis

ko
s 

ra
jo

no
s

R
īg

as
 jū

ra
s 

līč
a 

re
ņģ

es
 

no
zv

ej
as

 a
pj

om
a 

lim
its

 %
 p

a 
pi

ek
ra

st
es

 
ģe

og
rā

fis
ki

em
 

ra
jo

ni
em

R
īg

as
 jū

ra
s 

līč
a 

re
ņģ

es
 

no
zv

ej
as

 a
pj

om
a 

lim
its

 
to

nn
ās

1. Limbažu novads
Austrumu rajons 21,7 500

2. Salacgrīvas novads

3. Saulkrastu novads

Dienvidu rajons 35,1 809
4. Carnikavas novads

5. Rīgas pilsēta

6. Jūrmalas pilsēta

7. Engures novads Rietumu rajons 43,2 996

AktuAlitātes reņģu nozveju uzskAite  
rīgAs jūrAs līčA piekrAstes zvejā
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l Kolkas peldvietas labiekārto-
šana. Projekta īstenotājs – Dundagas 
novada pašvaldība. Projekts īstenots ar 
mērķi labiekārtot Kolkas ciema peld-
vietu atbilstoši higiēnas un drošības 
prasībām. Lai to panāktu, uzstādīts 
informācijas stends, soli, atkritumu ur-
nas, ģērbtuve, tualete, kā arī ierīkotas 
dēļu laipas 60 m garumā, peldsezonas 
laikā jūrā izvieto trīs bojas.

l Tūrisma stenda ierīkošana Kol-
kas ragā. Projekta īstenotājs – SIA 
„Kolkasrags”. Uzņēmējs izveidojis un 
uzstādījis multifunkcionālu stendu, kurš 
vienlaicīgi funkcionē gan kā tūrisma in-
formācijas stends, gan vietējo ražotāju 
produktu tirdzniecības vieta.

teRitORiJu 
AttĪstĪBA

lAbākie eiropAs zivsAimniecībAs 
fondA līdzfinAnsētie projekti 

Iepazīstinām ar labākajiem piemēriem no Zivsaim-
niecības vietējo rīcības grupu teritorijās realizēta-
jiem un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansē-

tajiem projektiem LEADER pieejas īstenošanas ietvaros.
Latvijā pašlaik darbojas septiņas Zivsaimniecības 

vietējās rīcības grupas (ZVRG) – Kurzemē: biedrības  
„12 krasti”, „Liepājas rajona partnerība”, „Ziemeļkurzemes 

biznesa asociācija”, „Talsu rajona partnerība”,  „Partnerība 
laukiem un jūrai”; savukārt Vidzemē: publisko un privāto 
partnerattiecību biedrība „Sernikon” un biedrība „Jūrkan-
te”. Kamēr ZVRG veic sabiedrības virzītu vietējo attīstību 
stratēģiju (SVVA stratēģija) izstrādi jaunajam plānošanas 
periodam, vēlamies atskatīties uz paveikto iepriekšējā plā-
nošanas periodā no 2009. gada līdz 2013. gadam. 

biedrībA „liepājAs rAjonA pArtnerībA”
l Kuršu vikingu liellaivas un ap-

rīkojuma iegāde. Projekta īstenotājs –  
biedrība tūrisma klubs „OGA”. Pro-
jekta ietvaros izveidots jauns tūrisma 
piedāvājums – maršruts Ālandes upē 
un Dzirnavu dīķī, kura veikšanas laikā 
tūristi var iepazīt vikingu dzīvesvei-
du, atraktīvi izzināt kultūrvēsturisko 
mantojumu, braucot autentiski būvē-
tā vikingu liellaivā. Brauciena laikā 
audiogids sniedz plašu informāciju, 
ko papildina mūzika, skaņu efekti un 
vikingu kaujas demonstrējumi uz sa-
las. Īpaši iespaidīgs šis šovs ir naktī, 
ugunskuru gaismā!

l Informatīvi izglītojošas eks-
pozīcijas izveide par Durbes ezeru. 
Projekta īstenotājs – biedrība „Sa-
biedriskā vides pārvalde DURBE”. 
Realizējot projektu, Durbes centrā – 
pārvaldes ēkas divās telpās  izveidota 
ekspozīcija, kas sniedz plašu informā-
ciju par Durbes ezera attīstību, sākot 
no tā veidošanās ledus laikmetā līdz 

mūsdienām. Apskatāmas ezerā mītošo 
zivju mulāžas. Ar skārienjūtīga ekrāna 
palīdzību interaktīvā veidā iespējams 
iepazīt ezera veidošanos, eitrofikācijas 
iemeslus, zivju un dzīvnieku daudz-
veidību. Šeit iespējams arī salikt da-
žādu zivju sugu puzles. Ikviens intere-
sents var pārbaudīt savas zināšanas ar 
augu, gliemju un zivju noteicēja palī-
dzību. Iepriekš piesakoties, iespējams 
bērniem un skolēniem organizēt prak-
tiskas nodarbības dažādu ezera augu 
un dzīvotņu izpētei ar mikroskopu, 
nosakot tos pēc sugu noteicēja.

l Baltijas jūras vides izziņas un 
piedzīvojumu parks/centrs bēr-
niem un šķēršļu trase „Zivju taka”. 
Projekta īstenotājs – SIA „ERVILS”. 
Īstenojot projektu, izveidots bērnu 
rotaļu namiņš – kuģis, kurā dažādos 
veidos bērni var aktīvi atpūsties, jo ir 
izveidoti slīdkalniņi, virves, šķēršļu 
trases ar jūras tematiku. Dažādos vei-
dos un formās ir izvietota izglītojoša 

informācija par Baltijas jūru, zivju 
sugām, zvejniecību, kuru bērni var 
apgūt spēlējoties. Mazie apmeklētāji 
var pavadīt laiku arī rotaļu istabā, kas 
izvietota spēļu kuģa rūmē. Šī ir lielis-
ka vieta atpūtai ģimenēm ar bērniem 
ārpus pilsētas, kur jūtama saikne ar 
jūru un dabu!

l Publiskās piekļuves vietas Bal-
tijas jūrai – Papes bākas stāvlauku-
ma labiekārtojuma rekonstrukcija 
Papes ciemā. Projekta īstenotājs –
Rucavas novada dome. Rekonstruēts 
stāvlaukums Papes ciemā, kas ir vie-
nīgā publiskā piekļuves vieta Baltijas 
jūrai Rucavas novada teritorijā. Rea-
lizējot projektu, izmantotas modernas 
un videi draudzīgas tehnoloģijas – re-
ciklētās plastmasas monolītā tūrisma 
elementi – galdi, soli, laipas, atjauno-
jamās enerģijas apgaismes sistēmas. 
Laukuma izveidē veiksmīgi apvieno-
tas modernās tehnoloģijas un vietējais 
kolorīts – niedru jumti nojumēm. 

biedrībA „ziemeļkurzemes biznesA AsociācijA”

Tūrisma stenda ierīkošana Kolkas ragā u 5. lpp.



5

Nr. 2 (28) (9.06.2015)Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

t 4. lpp.
l Zēņu dīķa teritorijas labiekār-

tošana. Projekta īstenotājs – biedrība 
„Kolkas makšķernieku klubs”. Rea-
lizējot ieceri, labiekārtota Zēņu dīķa 
teritorija, lai to padarītu piemērotu 
novada iedzīvotāju un viesu aktīvai 
atpūtai un patīkamai brīvā laika pa-
vadīšanai. Šim nolūkam izveidotas 
atpūtas un ugunskura vietas, automa-
šīnu stāvlaukums, laipas, koka celiņi, 
izvietoti soli, atkrituma urnas, infor-
mācijas stends. 

l Līvu etnogrāfiskās istabas iz-
veide Lībiešu tautas namā. Projek-
ta īstenotājs – biedrība „Randalist”. 
Projekta ietvaros renovēta viena 
telpa, priekštelpa un uzejas kāpnes 
lībiešu tautas namā, iekārtota lībie-
šu etnogrāfiskā istaba un izvietota 

ekspozīcija ar vietējo lībiešu sadzī-
ves priekšmetiem, tādējādi sekmējot 

lībiešu kultūrvēsturiskās teritorijas 
atpazīstamību. 

biedrībA „12 krAsti”

Līvu etnogrāfiskās istabas izveide Lībiešu tautas namā

l Tūrisma pakalpojumu attīs-
tība kempingā „Raganas slota” 
Vārves pagastā, Ventspils novadā. 
Projekta īstenotājs – IK „Doniņi–5”. 
Īstenojot ideju, veikta viesu nama 
„Raganas slota” paplašināšana, piebū-
ves izbūve, lai palielinātu kempinga 
kapacitāti un pakalpojumu klāstu.

l Tehniskais nodrošinājums 
Ventspils novada zivju resursu aiz-
sardzībai. Projekta īstenotājs – bied-
rība „Ventspils makšķernieku klubs”. 
Biedrība iegādājusies laivu, nakts bi-
nokli un nakts kameru zivju inspek-
toru darbības nodrošināšanai, kas ļauj 
veikt kvalitatīvākas pārbaudes Ventas 
upē un tās pietekās, ātrāk novērst pār-
kāpumus saistībā ar lašu zveju, cīnīties 
ar bebru aizsprostiem mazajās upēs.

l Jūrkalnes pagasta ēkas „Krasti” 
otrā stāva rekonstrukcija par brīvā 

laika pavadīšanas centru. Projekta īs-
tenotājs – Ventspils novada pašvaldība. 
Ēkas pirmajā stāvā atrodas Jūrkalnes 
pagasta pārvalde, pasts un bibliotēka, 
bet ēkas otrais stāvs līdz šim netika iz-

mantots. Projekta īstenošanas rezultātā 
veikta „Krastu” otrā stāva telpu rekons-
trukcija un iekārtota senlietu krātuve, 
kurā izvietoti Jūrkalnes un Suitu no-
vada tradicionālie vēstures priekšmeti, 
atjaunota viena mācību klase ar pirmās 
pagasta skolas mācību priekšmetiem 
un materiāliem. Šajās telpās radīts arī 
iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas 
centrs ar mantu kambarīti, stellēm un 
telpu semināru rīkošanai. Projekts devis 
iespēju pagastā dažādot ne tikai vietējo 
iedzīvotāju, bet arī tūristu brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, kā arī pilnveidot 
iedzīvotāju mūžizglītības piedāvājumu, 
apvienojot to ar vēsturisko tradīciju at-
jaunošanu – aušanu, tīklu lāpīšanu utt. Tūrisma pakalpojumu attīstība kempingā „Raganas slota”

Jūrkalnes pagasta ēkas „Krasti” otrā stāva rekonstrukcija
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publisko un privāto pArtnerAttiecību  
biedrībA „sernikon”
l Pašvaldības pievadceļu ziv-

saimniecības uzņēmumiem rekons-
trukcija Carnikavas un Gaujas 
ciemos Carnikavas novadā. Projekta 
īstenotājs – Carnikavas novada dome. 
Projekta ietvaros tika veikta ar ziv-
saimniecību saistītās infrastruktūras –  
pašvaldības pievadceļu zivsaimnie-
cības uzņēmumiem Carnikavas un 
Gaujas ciemos Carnikavas novadā 
kvalitātes uzlabošana, tos rekonstruē-
jot. Projekta īstenošana sekmējusi ziv-

saimniecības uzņēmumu pakalpojumu 
pieejamību un sasniedzamību pakal-
pojuma sniegšanas vietā vietējiem ie-
dzīvotājiem un novada viesiem, kā arī 
veicinājusi novada kā zivsaimniecībai 
nozīmīgas teritorijas ilgtspējīgu atjau-
nošanu un attīstību kopumā. 

l Carnikavas novadpētniecības 
muzeja izveides pirmā kārta. Projekta 
īstenotājs – Carnikavas novada pašval-
dība. Projekta realizācija deva iespēju 

uzprojektēt Carnikavas novada novad-
pētniecības muzeja izveidošanai nepie-
ciešamos pirmās kārtas darbus, labiekār-
tojot muzeja izveidošanai nepieciešamo 
teritoriju, kā arī veicot sagatavošanās 
darbus muzeja ēkas būvniecībai un ie-
kārtošanai – pamatu sagatavošanu, ko-
munikāciju nodrošināšanu un eksponātu 
vākšanu. Šeit ikvienam ir iespēja iepazīt 
Carnikavas novada veidošanās vēsturi, 
tradīcijas, vērtības un īpašo nēģu zvejas 
arodu gadsimtu gaitā.

t 5. lpp.
l Piebraucamās vietas lauku-

ma labiekārtošana un pārvietoja-
mās tirdzniecības vietu nojumju 
izgatavošana un uzstādīšana ne-
kustamajā īpašumā „Krasti” Jūr-

kalnes pagastā Ventspils novadā. 
Projekta īstenotājs – Ventspils no-
vada pašvaldība. Projekta ietvaros 
izgatavotas un uzstādītas četras pār-
vietojamas tirdzniecības nojumes un 
rekonstruēts piebraucamais laukums 

360 m2 platībā. Pateicoties šim pro-
jektam, pagastā ir sakopta normatīvo 
aktu prasībām atbilstoša tirdzniecī-
bas vieta vietējiem un tuvākās ap-
kaimes produktu ražotājiem.

biedrībA „pArtnerībA lAukiem un jūrAi”

l Skatu torņa izveide Engures 
ezera dabas parkā. Projekta īsteno-
tājs – biedrība „Engures ezera dabas 
parka fonds”. Projekta ietvaros uzbū-
vēts jauns putnu vērošanas skatu tor-
nis uz pontoniem, tādējādi nodrošinot 
ērtu piekļuvi tornim jebkurā gadalaikā 
neatkarīgi no ezera ūdens līmeņa. 

l Engures ezera dabas parka in-
frastruktūras uzlabošana. Projekta īs-
tenotājs – biedrība „Engures ezera dabas 
parka fonds”. Projekta ietvaros atjauno-
ta „Orhideju takas” dēļu laipa 420 m 
garumā, tā aprīkota ar soliņiem un atkri-
tumu urnām. Engures ezera dabas par-
ku ik gadu apmeklē vairāk nekā 5000 

tūristu gan no Latvijas, gan ārvalstīm, 
tāpēc projektu realizācija ir ļoti būtiska 
šī dabas objekta pakalpojumu nodroši-
nāšanai un uzlabošanai. Projektu ietva-
ros radītā infrastruktūra interesentiem 
pieejama jebkurā laikā bez maksas.

l Publiskas peldošās piestātnes 
izveidošana Engures ostā. Projek-
ta īstenotājs – biedrība „Jahtklubs 
Engure”. Projekta ietvaros uzbūvēta 
peldoša publiska piestātne, lai uzla-
botu ostas infrastruktūru ūdenstūristu, 
piekrastes zvejnieku un ūdenssportis-
tu vajadzībām. Pateicoties šī un citu 
biedrības „Jahtklubs Engure” projektu 
realizācijai, Engures ostā attīstās jau-

no burātāju skola, ūdenstūrisms, En-
gurē ik gadu tiek rīkotas starptautiskas 
jahtu regates, kā arī tiek popularizēta 
zvejniecība gan kā saimnieciska, gan 
tūrisma nozare. 

l Atpūtas parka „Vēju dārzs” 
labiekārtošana. Projekta īstenotājs –  
biedrība „InBi”, kura veiksmīgi rea-
lizējusi trīs projektus, kuru ietvaros 
Smārdes pagasta vietējo iedzīvotāju 
Lielo talku ietvaros izveidotajā den-
droloģiskajā atpūtas parkā „Vēju 
dārzs” izveidots vietējā galdnieka da-
rināts rotaļu laukums un sporta taka, 
atpūtas vieta ceļiniekiem. 

u 7. lpp.

Publiskas peldošās piestātnes izveidošana Engures ostā

u 7. lpp.

Skatu torņa izveide Engures 
dabas parkā
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l Tūrisma un atpūtas vietas iz-
veidošana pie Stundu ezera. Projek-
ta īstenotājs – biedrība „Eko Atpūta”. 
Projektu īstenoja, lai labiekārtotu 
Stundu ezera krastu, izveidojot tūris-
ma un atpūtas vietu, lai nodrošinātu 
aktīvu atpūtu un veselīgu dzīvesveidu 
un veicinātu eko tūrisma attīstību Tal-
su novadā. Projekta ietvaros tika lab-
iekārtota teritorija 300 m2 platībā, kā 
arī ierīkota ugunskura vieta, uzstādīti 
soliņi un atkritumu tvertnes, apmeklē-
tāju ērtībām uzstādītas divas salieka-
mās mājiņas un pārvietojamā tualete, 
iegādātas divas laivas un katamarāns.

l Ģimene, atpūta, daba. Projekta 
īstenotājs – nodibinājums „Ģimeņu un 
bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš””, 
kas ar šī projekta atbalstu radis iespē-
ju Talsu pilsētas un novada ģimenēm, 
īpaši tām ģimenēm, kurās aug bērni 

un jaunieši ar funkcionāliem traucēju-
miem, pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku 
sakoptā un labiekārtotā, bērniem drau-
dzīgā vidē Talsu Mācītājmuižas terito-
rijā. Realizējot projektu, sakārtots ceļš 
no muižas ēkas līdz ezeram, atjaunotas 
ceļa norādes un uzstādīti jauni gājēju 
tilti, kā arī izveidots neliels bērnu ro-
taļu laukums, uzstādīti jauni soliņi un 
atkritumu urnas. Pie ezera izveidota at-
pūtas vieta un uzstādīta laipa.

l Rojas jūras zvejniecības muze-
ja saieta vietas būvniecība. Projekta 
īstenotājs – Rojas novada dome. Pro-
jekta ietvaros veikta muzeja brīvdabas 
teritorijas labiekārtošana, nelielas es-
trādes un skatītāju vietu būve, papla-
šinot muzeja pasākumu pieejamību un 
kvalitāti. Saglabāta Rojas zvejnieku 
dāvinātā zvejas laiva, uzbūvējot tai no-
jumi. Par projekta līdzekļiem uzbūvēta 

neliela skatuve, soli skatītājiem, kā arī 
ugunskura vieta. Lai piekļūtu estrādei, 
izbūvēti jauni gājēju celiņi. Savukārt, 
lai pasākumu vietu norobežotu no kai-
miņu īpašuma, tika izveidoti dekoratīvi 
augu stādījumi. Tā kā muzeja organi-
zētajos pasākumos apmeklētāji tiek 
cienāti ar zivju zupu, muzeja teritorijā 
izveidoti dekoratīvi garšaugu stādīju-
mi, kas kalpo gan izziņai, gan arī prak-
tiskai pielietošanai.  

Arī jaunajā plānošanas periodā no 
2014. līdz 2020. gadam, īstenojot pie-
krastes teritorijās izstrādātās SVVA 
stratēģijas, ZVRG turpinās atbalstīt 
zvejnieku kopienu ilgtspējīgu attīstību, 
pamatojoties uz katras zvejas teritorijas 
īpatnībām un iespējām.  ZL

Sagatavoja Agnese Neimane–Jordane, 
Zivsaimniecības sadarbības  

tīkla projektu vadītāja

t 6. lpp.
Pie vairāk nekā 100 dažāda veida augiem uzstādītas augu no-

saukumu plāksnītes, izveidota informatīva tūrisma karte, uzbūvēta 
bio tualete, uzstādīti atpūtas soliņi un atkritumu urnas, kā arī divas 
ar saules un vēja enerģiju darbināmās laternas. Smārdes pagasta 
dendroloģiskais atpūtas parks „Vēju dārzs” kļuvis par interesantu, 
izzinošu un acij un sirdij baudāmu tūrisma apskates objektu, kā arī 
iemīļotu vietējo iedzīvotāju atpūtas vietu.

l Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve „Tamzes” Ķester-
ciemā. Projekta īstenotājs – biedrība „Engure sportam”. Pateicoties 
vietējiem aktīvistiem un projekta realizācijai, radīta atbilstoša infra-
struktūra volejbola, basketbola, futbola un vingrošanas nodarbībām, 
stadionā notiek dažāda veida sacensības un treniņnometnes. Projekta 
rezultātā biedrība ar sportošanu aizrāvusi entuziastus ne tikai no Ķes-
terciema, bet arī no Smārdes, Milzkalnes, Engures un citiem ciemiem. 

l Paši audzējam – paši tirgo-
jam. Projekta īstenotājs – biedrība 
„Ainaži”. Projekta realizācija devusi 
iespēju Ainažu centrā pie kādreizējās 
autoostas izveidot labiekārtotu tirdz-
niecības vietu ar sešām tirdzniecības 
vietām, kurām nodrošināts pieslē-
gums ūdens un kanalizācijas vadam.

l Ceļojam, baudām, atpūšamies. 
Projekta īstenotājs – biedrība „Ainaži”. 
Realizējot projektu, Ainažu iedzīvotāji 
labiekārtoja atpūtas vietu pie piemiņas 
akmeņa Kr. Valdemāram „Baltā sau- 
le” – izbūvēja nojumi 40 cilvēku at-
pūtai, uzstādīja tajā galdus un ierīkoja 

zivju kūpinātavu. Šī ir vienīgā pašval-
dības labiekārtotā atpūtas vieta Aina-
žos, kur cilvēki var gan kurināt uguni 
un vārīt zupu, gan kūpināt zivis. 

l Pamatlīdzekļu iegāde zvejas 
laivu stacijas izveidei. Projekta īsteno-
tājs – biedrība „Tūjaskrasts”. Projekta 
mērķis bija zvejas laivu stacijas izvei-
de ar nolūku iesaistīt tūristus un ie-
dzīvotājus Tūjas ciema biedrības „Tū-
jaskrasts” aktivitātēs, kas saistītas ar 
zvejniecību un zvejnieku saimniecību 
darbības atbalstīšanu. Projekta ietvaros 
iegādātas trīs C kategorijas divkorpusu 
airu laivas ar aprīkojumu, kas piemēro-

tas lietošanai piekrastes ūdeņos. 

l Saviļņojošā Tūja. Projekta īste-
notājs – biedrība „Tūjaskrasts”. Biedrī-
ba par projekta līdzekļiem iegādājās un 
uzstādīja peldošu pontonu piestātni Tū-
jas pludmalē. Piestātne pēc savas kons-
trukcijas ir ērti lietojama Baltijas jūras 
un Rīgas jūras līča piekrastes apstākļos 
ar viļņu augstumu līdz 1,5 metriem. Šī 
piestātne nodrošina Tūjas zvejniekiem, 
iedzīvotājiem un viesiem ērtu un drošu 
piekļuvi ūdens transporta līdzekļiem 
Tūjas ciema piekrastē, šādi labiekārtojot 
infrastruktūru jauna tūrisma pakalpoju-
ma sniegšanai – jūras laivu maršrutiem. 

biedrībA „tAlsu rAjonA pArtnerībA”

biedrībA „jūrkAnte”

 Atpūtas parka „Vēju dārzs” labiekārtošana
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SAGATAVOTA
Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrā
Rīgas iela 34, Ozolnieki,  
Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
tālr.: 63050220

LAUKU LAPA TAVĀ E-PASTĀ
Piedāvājam iespēju saņemt informatīvos izdevumus “Lauku Lapa” un  
“Zivju Lapa” Jūsu e-pastā! Lai pieteiktos izdevumu elektroniskai saņemšanai, 
sūtiet pieteikumu uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv. Uz šo e-pastu varat sūtīt arī 
ieteikumus, kā mēs varētu pilnveidot “Lauku Lapu” un “Zivju Lapu”.
Pieteikumā jānorāda:
Vārds, uzvārds; iestādes nosaukums, kuru pārstāvat; e-pasta adrese,  
uz kuru vēlaties saņemt izdevumu.
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EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonds

Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centrs 
sadarbībā ar Valsts Ziv-

saimniecības sadarbības tīklu 
(ZST) šī gada maijā organizēja 
zīmējumu konkursu 5.–9. klašu 
skolēniem „Uzzīmē Gada balvu 
zivsaimniecībā”. Konkursa ie-
tvaros skolēniem bija iespēja ie-
sniegt savu zīmējumu par tēmu, 
kā varētu izskatīties balva, ko 
pasniedz labākajiem zivsaim-
niecības uzņēmumiem Latvijā.

Konkursa ietvaros ZST saņē-
ma 165 bērnu zīmējumus, aktīvā-
kie bija Preiļu novada izglītības 
iestāžu audzēkņi, kā arī skolēni 
no Ilmāra Gaiša Kokneses vidus-
skolas, Pededzes pamatskolas, 
Degumnieku pamatskolas, Jer-
sikas pamatskolas, Vārkavas pa-
matskolas, Galēnu pamatskolas 
u. c. ZST pateicas visiem skolē-
niem par piedalīšanos un iesūtī-
tajiem konkursa darbiem. 

Zīmējumu konkursam iesūtī-
tos darbus vērtēja īpaša komisija. 
Lai noteiktu uzvarētāju, visi dar-
bi tika izvērtēti pēc to atbilstības 
konkursa prasībām un tematikai, 
izpildījuma kvalitātes un ori-
ģinalitātes. Par labākajiem tika 
atzīti Sutru pamatskolas skolnie-
ces Nellijas Kursītes, Rožupes 
pamatskolas skolnieces Aijas 
Vaivodes, Pelēču pamatskolas 
skolnieces Brigitas Rubines, kā 
arī Preiļu mūzikas un mākslas 
skolas skolēna Ditmāra Voitiņa 
iesniegtie zīmējumi. ZL

Agnese Neimane–Jordane, Zivsaim-
niecības sadarbības tīkla projektu vadītāja

kONkuRss zīmējumu konkursA „uzzīmē  
gAdA bAlvu zivsAimniecībā” rezultāti

Rožupes pamatskolas skolnieces 
Aijas Vaivodes zīmējums

Preiļu mūzikas un mākslas skolas 
skolēna Ditmāra Voitiņa zīmējums

Pelēču pamatskolas skolnieces 
Brigitas Rubines zīmējums

Sutru pamatskolas skolnieces 
Nellijas Kursītes zīmējums


