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Z emkopības ministrija informē, ka 
ir veikti grozījumi Ministru kabi-
neta 2015.  gada 14.  jūlija notei-
kumos Nr. 402 “Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 
pasākumam “Produktīvi ieguldījumi ak-
vakultūrā””. Izmaiņas pasākuma noteiku-
mos veiktas, lai veicinātu mikrouzņēmu-
mu un mazo komersantu ienākšanu un 
attīstību akvakultūras nozarē. 

Turpmāk mazo uzņēmumu, kas plāno au-
dzēt vai kas audzē akvakultūras produkciju 
pārdošanai mazāk nekā vienu gadu, iesnieg-
tajiem projektiem, kuros attiecināmo izmaksu 
summa nepārsniedz 100 000 eiro, tiek ievēro-

jami atviegloti nosacījumi attiecībā uz piere-
dzes apliecināšanu uzņēmējdarbībā. Šādu uz-
ņēmumu vidējam neto apgrozījumam pēdējo 
divu gadu laikā būs jābūt vismaz 15 000 eiro 
(patlaban neatkarīgi no projekta lieluma vidē-
jam neto apgrozījumam ir jābūt vismaz 250 
000 eiro). Papildus, ja uzņēmumā nestrādā 
darbinieks ar augstāko vai profesionālo vidējo 
izglītību akvakultūras jomā vai arī uzņēmu-
ma īpašnieks nav apguvis Izglītības kvalitātes 
valsts dienestā akreditētu profesionālās izglītī-
bas programmu akvakultūras jomā, noteikumi 
papildināti ar jaunu iespēju šādos gadījumos 
projekta izstrādes un īstenošanas laikā veikt 
konsultācijas ar Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” 

speciālistiem par uzņēmumā esošo vai plāno-
to akvakultūras dzīvnieku audzēšanas procesu 
un paredzētajām audzēšanas tehnoloģijām. 
“BIOR” speciālistu sniegtās konsultācijas mik-
rouzņēmumiem un mazajiem komersantiem 
projekta izstrādes un īstenošanas laikā veici-
nās publiskā atbalsta novirzīšanu akvakultūras 
saimniecībai aktuālo un nepieciešamo jautāju-
mu risināšanai. Pēc šādu projektu īstenošanas, 
kuros attiecināmo izmaksu summa nepār-
sniegs 100 000 eiro, uzņēmumiem turpmāk 
būs jāsasniedz akvakultūras produkcijas gada 
neto apgrozījums vismaz 20 procentu apmērā 
no ieguldīto investīciju apmēra šobrīd noteik-
to 30 procentu vietā.
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P ateicoties labvēlīgiem zve-
jas apstākļiem, Rīgas jūras 
līča piekrastes ūdeņos 2018. 
gada pavasara – vasaras se-

zonā bijusi ļoti sekmīga reņģu zveja 
ar stāvvadiem. 

Šīs sugas nozvejas limitu piekras-
tes zvejnieki pilnībā apguva līča Aus-
trumu ģeogrāfiskajā rajonā (Limbažu 
un Salacgrīvas novadu teritorijas pie-
kraste) un Rietumu ģeogrāfiskajā rajo-
nā (Engures, Mērsraga, Rojas un Dun-
dagas novadu teritorijas piekraste), 
kur zveja ar stāvvadiem tika apturēta. 
Savukārt Dienvidu ģeogrāfiskajā rajo-
nā (Saulkrastu un Carnikavas novada, 
Rīgas pilsētas un Jūrmalas pilsētas te-
ritorijas piekraste) zvejnieki turpināja 
zvejot tiem iedalītos reņģu nozvejas 
limitus, taču patlaban jau redzams, ka 
arī šis rajons būs apguvis tam piešķir-
to reņģu nozvejas apjomu. 

Dalījums pa Rīgas jūras līča ģeogrā-
fiskajiem rajoniem reņģu stāvvadu zve-
jas veikšanai tika izveidots, lai visām 
Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām 
un to zvejniekiem tiktu nodrošinātas 
līdzvērtīgas zvejas iespējas. Pateicoties 
šādam dalījumam, šogad piekraste būs 
turpat par 100% apguvusi visu reņģu 
zvejai ar stāvvadiem paredzēto nozve-
jas limitu. Iepriekš ir bijuši gadi, kad 
piekrastes zvejnieki nenozvejo visu 
tiem piešķirto reņģu nozvejas apjoma 

limitu, tāpēc atbilstoši normatīvajam 
regulējumam piekrastes reņģu nozve-
jas apjoma atlikums tika pārdalīts zve-
jai aiz piekrastes, lai kopumā Latvija 
varētu apgūt visu tai iedalīto Rīgas jū-
ras līča reņģes kvotu. 

Papildus būtu jāatzīmē arī tas, ka 
reņģu zvejas limita ātrāka apguve no-
ritēja, jo Rīgas jūras līča reņģes no-
zvejas kvota 2018. gadā, salīdzinot 
ar 2017. gadu, Latvijai bija par 7% 
mazāka. Taču saistībā ar reņģu zvejas 
prognozēm 2019. gadam šī gada maija 
beigās izplatītais Starptautiskās jūras 
pētniecības padomes (International 
Council for the Exploration of the Sea –  

ICES) zinātniskais padoms par zve-
jas iespējām Baltijas jūrā 2019. gadā 
vieš cerības, ka Rīgas jūras līča reņ-
ģes nozvejas kvota 2019. gadā varētu 
pieaugt par 7 procentiem. Tātad pie-
krastes zvejniekiem nākamgad varētu 
pieaugt zvejas iespējas. 

Tai pašā laikā jāatgādina, ka, aptu-
rot zveju ar stāvvadiem, reņģu zveja 
Rīgas jūras līča attiecīgajos ģeogrā-
fiskajos rajonos vēl var tikt veikta ar 
tīkliem, jo šāda veida zvejai ir nodalīti 
4% jeb 100 tonnas no kopējā piekras-
tei noteiktā reņģu nozvejas apjoma.ZL 

LR Zemkopības ministrijas  
Zivsaimniecības departaments

ZVEJAS IESPĒJAS

u 1. lpp.
Ņemot vērā būvniecības izmaksu 

kāpumu, kā arī to, ka projektā paredzē-
tajām piegādēm, pakalpojumiem vai 
būvdarbiem jāievēro normatīvo aktu 
prasības par iepirkuma procedūras 
organizēšanu, tā nodrošinot efektīvu 
publisko līdzekļu izmantošanu, no no-
teikumiem tiek svītrotas maksimālās 
attiecināmās izmaksas publiskā finan-
sējuma aprēķināšanai jaunas būvniecī-
bas un pārbūves projektos galvenajiem 
būvju tipiem un būvdarbu veidiem.

Lai veicinātu akvakultūras nozares 
attīstību, uzņēmumiem, kas ar akvakul-
tūru nodarbojas papildus citām noza-
rēm un sasniedz ievērojamus akvakul-
tūras produkcijas audzēšanas rādītājus, 
ir iespēja iegādāties specializēto tehni-
ku dīķu atjaunošanai, kā arī veikt dīķu 
atjaunošanas darbus (bez dīķa platības 

paplašināšanas), jo ar grozījumiem at-
tiecināmo izmaksu sarakstā pie dīķu 
atjaunošanas darbiem un specializētās 
tehnikas iegādes dīķu atjaunošanai ir 
svītrots nosacījums, ka akvakultūras 
saimniecības ieņēmumiem no izaudzē-
tās akvakultūras produkcijas pārdoša-
nas iepriekšējā pārskata gadā ir jābūt 
lielākiem par citiem uzņēmuma ieņē-
mumiem. Nosacījums svītrots, jo ar 
zivju audzēšanu nodarbojas dažāda lie-
luma un nozaru uzņēmumi. Šādas iz-
maiņas papildus veicinās akvakultūras 
saimniecību dīķu platību sakārtošanu.

Plašāka informācija par pieejamo at-
balstu pasākumā “Produktīvi ieguldīju-
mi akvakultūrā” pieejama tīmekļvietnē: 
https://likumi.lv/ta/id/275509-valsts-
un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskir-
sanas-kartiba-pasakumam-produktivi-
ieguldijumi-akvakultura. 

No 2018. gada 20. augusta līdz 
2018. gada 14. decembrim Lauku at-
balsta dienestā var iesniegt projektu 
iesniegumus minētajā pasākumā, un 
šajā projektu iesniegumu pieņemšanas 
kārtā ir pieejams publiskais finansē-
jums 8 000 000 eiro.

Projekta iesnieguma veidlapa un 
metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai 
ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, ie-
rodoties Lauku atbalsta dienestā per-
sonīgi vai izmantojot LAD elektronis-
kās pieteikšanās sistēmu, vai lad@lad.
gov.lv elektroniska dokumenta formā, 
parakstītu ar elektronisko parakstu un 
apliecinātu ar laika zīmogu Elektro-
nisko dokumentu likumā noteiktajā 
kārtībā (tālr. 67095000, 26178323). ZL

LR Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departaments

ŠOGAD VEIKSMĪGA REŅĢU ZVEJA
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LAD INFORMĀCIJA

Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens 
medību kartes
var iegādāties internetā: 
makskeresanaskarte.lv.

pirmā puse

otrā puse

GADAM
GK CENA 14,23€

3 MĒNEŠIEM
MK no . . līdz . .

CENA 7,11€

CENA 14,23€

CENA 14,23€

KAS JĀZIN MAKŠĶERNIEKAM,

VĒŽOTĀJAM UN ZEMŪDENS 

MEDNIEKAM

MAKŠĶERNIEKS, VĒŽOTĀJS 

VAI ZEMŪDENS MEDNIEKS

1. Makšķerējot, vēžojot vai nodar-

bojoties ar zemūdens medī-

bām, kartei vienmēr jābūt klāt.

2. Ievērojiet Makšķerēšanas, vē-

žošanas un zemūdens medību 

noteikumus.

3. Noskaidrojiet, vai ūdenstilpē, 

kurā makšķerēsiet, vēžosiet vai 

nodarbosieties ar zemūdens 

medībām ir nepieciešama spe-

ciāla licence vai privāto ūdeņu 

īpašnieka atļauja.

4. Saudzīgi atlaidiet ūdenī zivis un 

vēžus, kurus nav atļauts iegūt 

vai paturēt.

(vārds)

(uzvārds)

Izsniedzējs (vārds, uzvārds) z.v.

(personas kods)
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Izplatītājs: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, tālr. 29460886.

L auku atbalsta dienests in-
formē, ka no 2018. gada 20. 
augusta līdz 2018. gada 14. 
decembrim būs iespējams 

pieteikties atbalsta saņemšanai sep-
tiņos dažādos atbalsta pasākumos 
zivsaimniecībā un akvakultūrā.

l “Zvejas un akvakultūras pro-
duktu apstrāde”. Pasākuma mērķis ir 
sekmēt ieguldījumus zvejas un akva-
kultūras produktu apstrādes sektorā, – 
veicināt enerģijas taupīšanu, mazināt 
ietekmi uz vidi, uzlabot drošības, hi-
giēnas, veselības un darba apstākļus, 
radīt jaunus vai uzlabotus produktus, 
jaunus vai uzlabotus procesus, vai 
jaunas vai uzlabotas pārvaldības un 
organizācijas sistēmas. Projektu ie-
sniegumu kārtas kopējais publiskais 
finansējums ir 8 miljoni eiro.

l “Produktīvi ieguldījumi ak-
vakultūrā”. Pasākuma mērķis ir  
palielināt akvakultūras uzņēmumu 
konkurētspēju un dzīvotspēju. At-
balstu piešķir karpu, foreļu, zan-
dartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, 
samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu 
audzēšanai. Projektu iesniegumu 
kārtas kopējais publiskais finansē-
jums ir 8 miljoni eiro.

l “Tirdzniecības pasākumi”. 
Atbalsts paredzēts biedrībām, lai sek-
mētu jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uz-
ņēmumu un produktu sertificēšanu, 
produkcijas izsekojamību un marķē-
juma nostiprināšanu. Projektu iesnie-
gumu kārtas kopējais publiskais finan-
sējums ir 1 miljons eiro.

l “Akvakultūras saimniecībām 
paredzēti pārvaldības un konsultā-

ciju pakalpojumi”. Pasākuma mērķis 
ir pārvaldības un konsultāciju pakal-
pojumu sniegšana akvakultūras au-
dzētavām. Projektu iesniegumu kārtas 
kopējais publiskais finansējums ir 150 
000 eiro.

l “Kontrole un izpilde”. Pasā-
kuma mērķis ir sniegt atbalstu zve-
jas kontroles, inspekcijas un izpildes 
sistēmas īstenošanai. Kārtas kopējais 
publiskais finansējums ir 2 miljoni 
eiro.

l “Inovācija”. Pasākuma ietvaros 
par inovāciju tiek uzskatīts process, 
kurā tiek izstrādāti ieviešanai jau-
ni vai ievērojami uzlaboti produkti, 
aprīkojums, procesi un metodes, vai 
tiek ievērojami uzlabotas to funkcio-
nālās īpašības un paredzamais lieto-
šanas veids, kā arī izpētītas inovatīvo 
produktu vai procesu tehniskās un 
ekonomiskās īstenošanas iespējas. 
Iesniegumu pieņemšana notiek divās 
prioritātēs: 

– 1. prioritāte “Veicināt videi ilgt-
spējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatī-
vu, konkurētspējīgu un uz zināšanām 
balstītu zvejniecību”, publiskais fi-
nansējums 2 miljoni eiro;

– 2. prioritāte “Veicināt videi ilgt-
spējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatī-
vu, konkurētspējīgu un uz zināšanām 
balstītu akvakultūru”, publiskais fi-
nansējums ir 1,6 miljoni eiro.

l “Zvejas flotes modernizācija”:
– Apakšpasākuma “Veselība un 

drošība” mērķis ir atbalsts zvejnieku 
higiēnas, veselības, drošības un darba 
apstākļu uzlabošanai. Kārtas kopējais 
publiskais finansējums apakšpasāku-
mā ir 190 937 eiro;

– Apakšpasākumā “Zvejas ietek-
mes uz jūras vidi ierobežošana un 
zvejas pielāgošana sugu aizsardzī-
bai” tiek veicināta zvejas rīku se-
lektivitātes uzlabošana attiecībā uz 
zivju izmēru vai sugu, izmetumu 
izskaušana vai nevēlamās nozvejas 
apstrāde, kā arī zvejas rīku un no-
zvejas pasargāšana no aizsargāja-
miem zīdītājiem un putniem. Kārtas 
kopējais publiskais finansējums ir 
200 000  eiro.

 
No 2018. gada 3. septembra līdz 2. 

oktobrim būs pieejams atbalsts pasā-
kumā:
l Pievienotā vērtība, produktu 

kvalitāte un nevēlamu nozveju iz-
mantošana” saldētu zvejas produktu 
uzglabāšanas kameru būvniecības, 
ierīkošanas, novietošanas, pārbūves 
un atjaunošanas izmaksām. Kārtas ko-
pējais publiskais finansējums ir 7,395 
miljoni eiro.

Plašāka informācija par katru at-
balsta pasākumu pieejama dienesta 
mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā 
«Atbalsta veidi» → “Projekti un in-
vestīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, 
ierodoties Lauku atbalsta dienestā 
personīgi vai lad@lad.gov.lv elektro-
niska dokumenta formā, parakstītu ar 
elektronisko parakstu un apliecinātu 
ar laika zīmogu Elektronisko doku-
mentu likumā noteiktajā kārtībā (tālr. 
67095000, 26178323).

Projektu pieņemšanas kārta izslu-
dināta Eiropas Savienības Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un 
Rīcības programmas zivsaimniecības 
attīstībai ietvaros.ZL

LAD informācija

PIEEJAMS ATBALSTS 
ZIVSAIMNIECĪBĀ UN AKVAKULTŪRĀ
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V ietējā rīcības grupa – bied-
rība “Liepājas rajona part-
nerība” kopš 2016. gada pie-
krastes teritorijās Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF) ietvaros atbalstījusi 32 pro-
jektus, tajā skaitā 17 zivsaimniecības 
nozares attīstības un uzņēmējdarbī-
bas dažādošanas projektus, kā arī 15 
sabiedriskā labuma projektus, kas 
vērsti uz vides resursu un zvejas vai 
kultūras mantojuma saglabāšanu.

Jebkuras ieceres īstenošanas pamatā 
ir aktīvs un aizrautīgs cilvēks un ko-
manda, kas vēlas meklēt risinājumus 
noteiktās situācijās un jaunas iespējas. 
Tikai tad idejai seko mērķtiecīgs un 
vienots darbs tās īstenošanā. Ar partne-
rības un Lauku atbalsta dienesta atbalstu 
īstenotas aktīvu cilvēku idejas ļoti dau-
dzās jomās, t. i., sākot no praktiskām ar 
zivsaimniecību saistītām lietām, kuras 
vērstas uz uzņēmējdarbības pilnveido-
šanu, sniegto pakalpojumu dažādošanu 
un konkurētspējas palielināšanu, līdz 
jaunu pakalpojumu izveidošanai, uzņē-
mumu energoefektivitātes palielināša-
nai, zvejniecības vēstures izzināšanai un 
pasniegšanai mūsdienīgā un atraktīvā 

veidā, kā arī apkārtējās vides sakārtoša-
nā un pieejamības nodrošināšanā. 

Uzņēmums “AJA 3”
Piemēram, zvejniecības uzņēmums 

SIA “AJA 3” īstenojis divus projektus –  
“Laivu remontu darbnīcas un zvejas 
piederumu noliktavas ēkas atjaunošana” 
un “Specializētā transporta iegāde, kurš 
aprīkots ar aukstuma kameru, zivju pro-
dukcijas pārvadāšanai”. Veiktie ieguldī-
jumi un atbalsts nodrošina uzņēmuma 
iespēju mazināt sezonālo un meteoro-
loģisko ietekmi uz tā darbību, padara 
īpašumā esošo zvejas kuģu remontu 
drošāku un kvalitatīvāku, dod iespēju 
piedāvāt remonta pakalpojumus arī ci-
tiem piekrastes un pašpatēriņa zvejnie-
kiem, kā arī nodrošina iespēju klientiem 
piegādāt kvalitatīvāku produkciju. 

Ģimenes saimniecība “Kaijas”
Ģimenes zvejnieku saimniecība 

“Kaijas” ikvienam piedāvā iespēju ie-
gādāties savā veikalā (tieši pie ražot-
nes) svaigu zivju produkciju, aktīvi 
izmanto Eiropas finansējuma iespējas 
un šajā periodā ir īstenojusi jau divus 
projektus: “Saules enerģija produkcijas 
ražošanas efektivitātei” un “Pieturvieta 
zvejnieku sētā”, kuru rezultātā uzņē-
mums mērķtiecīgi turpina padarīt zivju 
produkcijas ražošanas procesu efektī-
vāku, kā arī rūpējās par to, ka apkārtē-
jā vide ap uzņēmumu, kas ir pieejama 
ikvienam, būtu sakopta un pievilcīga.

SIA “Aisbergs JV”
Zvejniecības uzņēmums SIA “Ais-

bergs JV” īstenojis projektu “Tīklu darb-
nīcas – noliktavas izveide”, iegādājoties 
un uzstādot moduļa tipa ēku, kurā ierī-
kota tīklu remonta darbnīca. Tā ir iespēja 
drošās un  piemērotās telpās nodarboties 
ar jauno tīklu un murdu šūšanu.

IK “Asarītis”
Vēl viens zvejniecības uzņē-

mums, kas meklē iespējas un domā 
par konkurētspējas palielināšanu, ir 
IK “Asarītis”, kas, īstenojot projektu 
saimnieciskās darbības uzlabošanai, ir 
pārbūvējis pieejamo ēku zvejas inven-
tāra uzglabāšanai un zivju produkcijas 
apstrādes vajadzībām, labiekārtojis 
atsevišķu ēku kūpināšanas vajadzī-
bām un aprīkojis to ar nepieciešamo 
inventāru, kā arī iegādājies speciālo 
tīklu šūšanas mašīnu, kas paver iespē-
ju sagatavot tīklus ne tikai savām, bet 
arī citu zvejnieku vajadzībām.

u 5. lpp.

VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPAS ESI LEPNS PAR  
SAVU NOVADU, SAVU ZEMI!

ABONĒJOT   
“LAUKU LAPU”, SAŅEMSIET  
ARĪ “ZIVJU LAPU”!

Ja vēlaties “Lauku Lapu” un 
“Zivju Lapu” saņemt mājās vai 

birojā, izdevumu  
iespējams abonēt tikai par  

piegādes cenu gan pasta nodaļās, 
gan “Latvijas Pasta”  
interneta mājaslapā:  

https://abone.pasts.lv/lv/katalogs/.  
Abonēšanas indekss – 1163. 

Labiekārtota Pāvilostas pludmale

Pārstrādes uzņēmums “Piejūra” 
ražo zivju burgerus termoformas 
iepakojumos
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t 4. lpp.
Uzņēmums “Piejūra”

Zivju pārstrādes uzņēmums “Piejū-
ra” īstenojis projektu “Jauna produkta 
ražošanas uzsākšana un jaunu realizā-
cijas tirgu apgūšana”, kura rezultātā 
iegādāta jauna iekārta (pamatlīdzeklis), 
lai uzsāktu jaunu produktu ražošanu 
jaunā iepakojumā – zivju burgeri ar pil-
dījumu un bez pildījuma termoformas 
iepakojumā. Īstenojot projektu, uzņē-
mums mērķtiecīgi domā par produkci-
jas eksporta potenciālu uz Japānas un 
citu Āzijas valstu reģionu.

Uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs

Savukārt SIA “Uzņēmējdarbības at-
balsta centrs”, kas ikdienā nodarbojās 
ar konsultāciju un finansējuma piesais-
tes pakalpojumiem, meklējot atraktī-
vas iespējas, kā var papildināt tūrisma 
piedāvājumu un zivju makšķerēšanu 
padarīt ērtāku, īstenojis projektu “Jūras 
Velocope”. Projekta ietvaros iegādāti 
velosipēdi, kas piemēroti braukšana pa 
piekrasti, un arī makšķerēšanas aprīko-
jums, ko ir iespējams iznomāt.

Peldmāja atpūtniekiem
Atraktīvu un interesantu projektu 

“Atpūtas iespēju dažādošana Liepājas 
ūdeņos” ir īstenojis Normunds Albrekts, 
kurš realizējis savu ieceri, un šajā vasa-
rā Liepājas ezerā tika ielaista peldmāja, 
kurā ir pieejama pirts, ūdens baļļa, sauļo-
šanās klājs, virtuve nelielām atpūtnieku 
vai tūristu grupām. Taču minētie noteikti 
nav visi uzņēmīgu cilvēku īstenotie uz-
ņēmējdarbības projekti Liepājas pusē.

Vietējo pašvaldību 
ieguldījums

Ļoti īpašs ir vietējo piekrastes paš-
valdību ieguldījums gan dabas pieeja-
mības nodrošināšanā, gan zvejniecības 
kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju 
saglabāšanā. Tā Grobiņas novada dome, 
īstenojot divus projektus “Pastaigu ta-
kas paplašināšana un piejūras skatu plat-
formas izveide Baltijas jūras piekrastē” 
un “Antropogēnās slodzes samazināša-
na Plienkalnu ūdenskrātuves teritorijā” 
parūpējusies un arī turpina rūpēties par 
dabas pieejamības nodrošināšanu un ak-
tīvas atpūtas iespējām.

Rucavas novada dome, īstenojot 
trīs projektus: “Piekrastes zvejniecības 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabā-
šana un popularizēšana “Dzinarvēji””, 
“Ēkas “Centra dzirnavas” vienkāršota 
atjaunošana piekrastes kultūras man-
tojuma izmantošanas veicināšanai” un 
“Publiskās piekļuves vietas Baltijas jū-
rai – Papes bākas stāvlaukuma paplaši-
nāšana”.  Nīcas novada dome uzsākusi 
projekta ““Tīklu Mājas” pārbūve īpa-
šumā “Piestātne”, Jūrmalciemā, Nīcas 
pagastā, Nīcas novadā” īstenošanu.

Pāvilostas novada pašvaldība ziv-
saimniecības un piekrastes pieejamības 
jomā īsteno un ir īstenojusi ļoti daudz 

dažādu projektu, tāpēc minēsim tikai 
dažus no tiem: “Vides kvalitātes uzla-
bošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas 
pludmales”, “Valsts nozīmes arheolo-
ģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes 
labiekārtošana”, “Lielgabarīta zvejas 
priekšmetu ekspozīcijas izveide Pā-
vilostas novadpētniecības muzejam”. 
Pāvilostas novadpētniecības muzejā 
īstenotā projekta ietvaros vecā muzeja 
malkas šķūņa vietā uzbūvēta jauna ēka 
(Tīklu māja), kurā tiks izvietota liel-
gabarīta ekspozīcija par zvejniecības 
tēmu, kā arī rīkotas interaktīvas izstā-
des. Jau šobrīd ikvienam apmeklētājam 
ir pieejama izstāde “Jūriņ’ prasa smalku 
tīklu”, kuras moto ir “Viss par zveju”. 
Izstādes veidošanā iesaistījās Pāvilostas 
iedzīvotāji, kuri tika aicināti muzeja rī-
cībā nodot priekšmetus, kas liecina par 
zvejniecību Pāvilostā. 

Lepnums par novadu
Partnerības pārstāvji atzīst, ka ir pa-

tiess lepnums par novadu un uzņēmēj-
darbības attīstību, lai ikvienam varētu 
parādīt daudzpusīgo piedāvājumu un 
iespējas, kādas ir izveidotas, pateicoties 
pieejamajam finansējumam. Partnerība 
kopā ar lieliskiem sadarbības partne-
riem – vietējām pašvaldībām un novadu 
uzņēmējiem – tradicionāli katru gadu 
rīko projektu atvērto durvju dienas, kad 
ikviens tuvs un tāls viesis tiek aicināts 
izzināt un iepazīt īstenotos projektus un 
novada uzņēmīgo cilvēku veikumu.

Šogad atvērto durvju dienas part-
nerības teritorijas novados noritēja  
divas dienas – 25. augustā piekrastes 
novados, kuros īstenoti vairāki ziv-
saimniecības projekti, un 1. septem-
brī lauku teritorijas novados. Zīmīga 
un ļoti precīza bija šī gada pasākuma 
devīze “Esi lepns par savu novadu!”, 
jo, patiesi, ir, par ko lepoties un sajust 
gandarījumu par laika gaitā paveikto.

Viss sākas no mazumiņa – no lep-
numa par sevi un savu darbu, tālāk par 
savu līdzcilvēku darbu, un tikai tad va-
ram būt lepni par zemi, kurā dzīvojam. 
Leposimies un iepazīsim to, kas ir tepat!

Papildu informācija par īstenota-
jiem projektiem un partnerības akti-
vitātēm: http://lrpartneriba.lv/lrp/. ZL  

Aleksejs KAČANOVS,  
LLKC Liepājas konsultāciju  

biroja vadītājs
e-pasts:  

aleksejs.kacanovs@llkc.lv
tālr. 27843096Z/s “Kaijas” rūpējas, lai ražotnes apkārtne būtu sakopta

SIA “Aisbergs JV” moduļa tipa ēkā 
ierīkojis tīklu remontdarbnīcu
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AKVAKULTŪRA

Š īs vasaras karstais laiks 
sola neparasti labu karpu 
ražu, bet Varavīksnes fo-
relēm (Oncorhynchus my-

kiss), kas audzētas dīķos vai citās 
audzēšanas sistēmās, kuras ir at-
karīgas no apkārtējās vides tempe-
ratūras apstākļiem, tas bijis nelab-
vēlīgs, un atsevišķos gadījumos pat 
gājuši bojā lieli zivju daudzumi.

Zivju audzēšanas sezonas sākums 
maijā jau bija neparasti silts. Maija 
sākumā netālu no Alūksnes, redzot dī-
ķos karpu nārstu, bija bažas, ka turp-
māk iespējamais temperatūras paze-
minājums var radīt sliktus dabiskās 
barības (fitoplanktona un zooplank-
tona) veidošanās apstākļus, kas va-
rētu krietni samazināt karpu mazuļu 
iznākumu. Tomēr siltums neatkāpās, 
un jau maija beigās saņēmu pirmos 
zvanus par neparasti agri (parasti tas 
bija aktuāli no jūlija) parādījušos ziv-
ju parazitārās slimības argulozes (jeb 
karputīm, Argulus foliaceus) izraisī-
tām problēmām. Šis parazīts bīsta-
māks ir tieši foreļu audzēšanai. Šādi 
iesākoties zivju audzēšanas sezonai, 
varēja paredzēt galvenās problēmas, 
ar kurām nāksies saskarties vasarā – 
ūdens paaugstināta temperatūra, tai 
sekojošais ūdenī izšķīdušā skābekļa 
pazeminātais daudzums, kā arī ze-
mais ūdens līmenis, tā trūkums, zivju 
veselības stāvokļa pasliktināšanās un 
uzņēmība pret parazitārajām un bak-
teriālajām slimībām, to sekas u. c. 
Protams, dažādās zivju audzētavās un 
dīķos ir atšķirīgi apstākļi, kā arī ie-
spējas uzlabot zivīm ūdens vides aps-
tākļus. Būtiski atzīmēt, ka dažādu ne-
labvēlīgu apstākļu kombinēšanās var 
lielā mērā negatīvi ietekmē zivis, un 
līdz letālam iznākumam var nonākt, 
pat nepārsniedzot atsevišķu faktoru 
maksimālās robežas. Šo situāciju vēl 
vairāk var pasliktināt nepareiza cilvē-
ka, zivju audzētāja, rīcība – barošana, 
dažāda veida manipulācijas u. c.

Lielā siltuma radīto apstākļu sekas 
krietni smagāk ietekmēja foreļu au-
dzēšanu. Atskatoties uz pēdējām se-
zonām, kas bija labvēlīgas vēso ūdens 
zivju sugu audzēšanai, apstākļi, kas 
nav ideāli piemēroti Varavīksnes foreļu 
audzēšanai, iedrošināja nepieredzēju-
šākos zivju audzētājus palielināt zivju 

daudzumu un vieglprātīgāk attiekties 
pret iespējamajiem siltuma radītajiem 
nelabvēlīgajiem apstākļiem vasarā. 

Šosezon ne tikai dīķos, bet arī 
daudzās dabiskajās ūdenstecēs ūdens 
temperatūra ilgstoši paaugstinājās virs 
25 ˚C, kur nav raksturīgi šādi tempe-
ratūras apstākļi. Šādi ūdens vides aps-
tākļi un, it īpaši, paaugstinātas tempe-
ratūras kombinācija ar nepietiekošu 
ūdenī izšķīdušā skābekļa daudzumu, 
ir uzskatāmi par nepiemērotiem Vara-
vīksnes foreļu dzīvošanai. Daudzu pē-
tījumu rezultātos tiek minēti kritiskās 
temperatūras maksimumi, Varavīks-
nes forelei tas ir aptuveni 24–26 ˚C. 
Galējā izdzīvošanas temperatūra ir 29 
˚C, pie nosacījuma, ja visi citi apstāk-
ļi ir optimāli, kā arī pret paaugstinātu 
temperatūru mazuļi ir izturīgāki nekā 
pieaugušas zivis. 

Viens no kritiskākajiem faktoriem 
ir ūdenī izšķīdušā skābekļa daudzums. 
Tiek minēts, ka daudzām lašveidīgo 
zivju sugām tas ir nelabvēlīgs zem 
5–6 mg/l, spējot izsaukt mirstību. No-
sakot skābekļa daudzumu ūdenī un tā 
temperatūru dabiskajās ūdenstilpēs, 
jāievēro arī šo faktoru izmaiņas agrās 
rīta stundās un dienas otrajā pusē.

Literatūrā minēta foreļu letālā tem-
peratūra >25 ˚C, un ūdenī izšķīdu-
šā skābekļa daudzums ap 3 mg/l pat 
dabiskajās ūdenstilpēs, kur apstākļi 
zivīm ir labāki salīdzinoši ar zivju au-
dzētavām (zivju blīvums, papildu stre-
sa faktoru ietekme u. c.). Varavīksnes 
forelēm optimālā ūdens temperatūra ir 
līdz 20 ˚C, virs tās zivis būs pakļau-
tas stresa apstākļiem, un optimālais 
ūdenī izšķīdušā skābekļa daudzums ir 
virs 6 mg/l. Apstākļiem kļūstot zivīm 
nelabvēlīgiem, jākontrolē izšķīdušā 
skābekļa daudzums, un vajadzības 

gadījumā jāveic ūdens bagātināšana, 
aerēšana, jāsamazina vai pat jāpār-
trauc barošana, iespēju robežās jāpie-
vada vēsāks ūdens u. c. Pierādīts, ka 
šie vides apstākļi ietekmē zivju iztu-
rību pret  slimībām (imunitāti), īpaši 
parazitārajām un bakteriālajām. Šādos 
apstākļos lietojot dezinfekcijas un 
ārstniecības līdzekļus, zivis vēl vairāk 
tiek novājinātas.

Vizuāli par šādiem nelabvēlīgiem 
apstākļiem var liecināt zivju uzvedī-
ba: atteikšanās no barības, netipiska 
uzvedība, peldēšana ūdens virspusē, 
gaisa tveršana, nereaģēšana uz ārē-
jiem faktoriem, haotiska peldēšana, 
apātisks stāvoklis, kam var sekot se-
kundāru zivju slimību klīniskas pazī-
mes (krāsas izmaiņas, zvīņu pacēlumi, 
asiņaini zemādas vai asiņojoši planku-
mi, čūlas, sēnīšu infekcijas pazīmes u. 
c.) vai pat zivju nāve. Jebkādu problē-
mu parādīšanās gadījumā vai apstākļu 
novērtēšanā  jāievēro ūdens vides pa-
rametru mijiedarbība, summēšanās un 
to sinerģija, kā arī šo parametru strau-
jas izmaiņas.

Jāatzīmē, ka karpu audzēšanā dīķos 
šādi karsti laikapstākļi arī var izsaukt 
problēmas. Īpaši, tās audzējot intensī-
vi, lielā blīvumā un aktīvi barojot, var 
pazemināties ūdenī izšķīdušā skābek-
ļa daudzums līdz kritiskam līmenim. 
Šādās situācijās var izveidoties arī 
vasaras ūdens stratifikācija, augšējā 
ūdens slānī skābeklis var būt pietie-
košā daudzumā, bet apakšējos slāņos 
(<1–1,5 m dziļumā) tā daudzums ir 
kritiski zems (~2 mg/l).ZL

Mārcis Ziņģis, Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zināt-

niskā institūta “BIOR” Akvakultūras, 
pētniecības un izglītības centrs

AKTUĀLĀKĀS PROBLĒMAS AKVAKULTŪRĀ

Zivs, kuru skārusi parazitārā slimība arguloze
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B raucot cauri Engures no-
vada piekrastes ciemiem, 
rodas sajūta, ka dzīve šeit 
gājusi uz augšu, jo var 

redzēt, kā mainījusies teritorija, – 
sakopti īpašumi, ceļi, laukumi un 
ēkas. Arī pēdējos gados izveidoti  
skaisti apstādījumi, labiekārtoti 
laukumi, estrādes un citas vietējai 
sabiedrībai nozīmīgas vietas. Tas 
liecina, ka Engures novadā ir ļau-
dis, kam rūp savas teritorijas sa-
koptība un skaistums.

Engures novada piekrastes terito-
rija jau izsenis ir bijusi tūristu iecie-
nīts galamērķis, galvenokārt piesaistot 
savus viesus ar garo un skaisto jūras 
piekrasti un populārajiem zivju tirdzi-
ņiem. Bet vai viss ir tik labi, kā izska-
tās? Kā veicas vietējiem uzņēmumiem  
saimnieciskajā darbībā? Apjautājot 
vietējos zivju produkcijas ražotājus, 
jāsecina, ka situācija ir atšķirīga. Kā-
dam veicas vairāk, kādam – mazāk, 
tomēr pilnīgs pesimisms ražotāju 
rindās nav jūtams. Sarunā ar lielā-
kā Engures novada zivju pārstrādes 
uzņēmuma SIA “Unda” pārstāvi no-
skaidroju, ka uzņēmums pēc krīzes ir 
atkopies un noskaņojums ir visai op-
timistisks. Ir atrasti jauni produkcijas 
noieta tirgi, tai skaitā produkcija tagad 
tiek eksportēta arī uz Japānu. Ceļoties 
patērētāju dzīves līmenim, arvien vai-
rāk tirgū tiek pieprasīts ekskluzīvāks 
produkts – šprotes stikla burciņās un 
kārbās ar caurspīdīgiem vāciņiem. Par 
problēmu vietējie uzņēmēji uzskata 
darbaspēka trūkumu, kas ir aktuāls jau 
šobrīd un varētu būt vēl izteiktāks ga-
dījumā, ja uzņēmumi spēs savas jau-
das paplašināt.

Lai veiksmīgāk varētu attīstīt gan 
vietējo teritoriju, gan uzņēmējdarbī-
bu Engures un Lapmežciema pagas-
tos, ir iespēja piesaistīt dažāda vei-
da finanšu instrumentus, tai skaitā, 
izmantojot LEADER aktivitātes. Lai 
labāk saprastu, kā piekrastes iedzīvo-
tājiem veicies ar līdzekļu piesaistīša-
nu un dažādu projektu īstenošanu, uz 
sarunu aicināju biedrības “Partnerība 
laukiem un jūrai” valdes priekšsēdē-
tāju Ilzi Turku.

– Jau pusē ir 2015.-2020. gada 
plānošanas periods, un var izdarīt 
secinājumus, kā ir veicies ar Eiro-
pas Jūrlietu un zivsaimniecības fon-
da finansējuma apguvi. Vai interese 
ir bijusi pietiekoša?

– Finansējums ir pieejams divu 
veidu projektiem – sabiedriska labu-
ma un privāta labuma. Pieejamais fi-
nansējums tiek novirzīts trīs dažādiem 
mērķiem:

1. uzņēmējdarbības veicināšanai,
2. vides resursu izmantošanai un 

pieejamības veicināšanai,
3. kultūras vēstures mantojuma sa-

glabāšanai.
Vides mērķiem pieejamais finan-

sējums praktiski ir apgūts. Lapmež-
ciema un Engures pagastos ir un tiks 
ieviesti tādi projekti kā “Engures no-
vada pludmaļu un piegulošo teritoriju 
labiekārtošana”, kura ietvaros plud-
males teritorijā tiks uzstādītas mūs-
dienu prasībām atbilstošas tualetes, 
atkritumu urnas, bērnu rotaļu lauku-
mi, un “Laivu piestātnes un bērnu ro-
taļu laukuma būvniecība dabas parkā 
„Engures Ezers””. Laivu piestātne uz 
pontoniem ar platformu būs pieejama 
gan zvejniekiem, gan ezera apmeklē-
tājiem.

Kultūras vēstures mantojuma sa-
glabāšanas rīcībā šobrīd ieviešanā ir 
trīs projekti, kas sekmēs zvejas vai 
jūras mantojuma saglabāšanu.  Pro-
jektu rezultātā tiks izveidots “Zušu 
ciema parks” Engurē, Lapmežciema 
muzejā taps pastāvīga ekspozīcija 
un rekonstruēta muzeja ēka, un biju-
šajā Apšuciema skolā izveidota eks-
pozīcija par Apšuciema iedzīvotāju 
vēsturi, kā arī veikta ēkas sakārto-
šana. Projektu īstenotājs ir Engures 
novada dome. 

u 8. lpp.

LEADER PROJEKTI DZĪVOJAM UN SAIMNIEKOJAM 
ENGURES NOVADA PIEKRASTĒ

Zušu ciema parks Engures novadā

Laipa Bērzciemā
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EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonds

SAGATAVOTA
Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Apgādā
Rīgas iela 34, Ozolnieki,  
Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., 
LV-3018
tālr.: 63050220
Iespiests “UnitedPress Tipogrāfija”
Citējot un/vai pārpublicējot izdevu-
ma “Zivju Lapa” rakstus, atsauce 
obligāta. Pārpublicēšanai jāsaņem 
Apgāda rakstiska atļauja.
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t 7. lpp.
Ne tik labi ar finansējuma apguvi 

veicas uzņēmējdarbības rīcībā. Gal-
venie klupšanas akmeņi ir privātā 
finansējuma trūkums uzņēmējiem, 
lielais birokrātiskais slogs būvniecī-
bas projektiem un salīdzinoši mazais 
projektu ieviešanas termiņš, kas ir divi 
gadi. Tāpat problēmas rada nesakārto-
tie īpašuma jautājumi, kā arī nepārdo-
mātas projektu idejas, un gadās, ka jau 
Lauku atbalsta dienestā apstiprināti 
projekti tiek atsaukti.  

Kopumā šajā rīcībā ir iesniegti 12 
projekti. Ar zivsaimniecību ir saistīti 
divi projekti, pārējie ir saistīti ar tūrismu 
un citiem uzņēmējdarbības veidiem.

– Kādi projekti ir iesniegti saistī-
bā ar zivsaimniecību?

– SIA „Tilaudi” ir ie-
sniedzis inovatīvu projek-
tu, kā rezultātā tiks fasēti 
nēģi stikla burciņās, lai 
produkts būtu pieejams 
patērētājiem visu gadu. 
Šāds produkts līdz šim 
Latvijas tirgū nav bijis 
pieejams. IK „Reinis B” 
īstenotā projekta rezultātā 
tiks labiekārtots un moder-
nizēts ražošanas cehs.

– Vai pēdējā laikā ir 
notikušas pārmaiņas, 
kas veicinātu uzņēmēju 
interesi rakstīt projektus 
un attīstīt savus uzņēmumus?

– Jā, ir veikti grozījumi Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 605, kas 
šobrīd paredz, ka finansējumu var 
piesaistīt jebkāda veida uzņēmēj-
darbībai, kas tiek attīstīta piekrastes 
teritorijā. Ja iepriekš projektiem bija 
jābūt saistītiem ar zivsaimniecību 
vai jūrlietām, tad šobrīd uz finansē-
jumu var pretendēt jebkuras sfēras 
uzņēmējdarbība, tai skaitā – tūrisms, 
mājražošana, ražošana, sabiedriskie 
pakalpojumi, sabiedriskās ēdināša-
nas pakalpojumi, veselības aprūpe, 
intelektuālie pakalpojumi un citi, 
turklāt nav noteikti ierobežojumi uz-
ņēmuma lielumam. Pretendents var 
būt gan fiziska, gan juridiska persona 
ar mērķi uzsākt uzņēmējdarbību vai 
attīstīt esošo.

Esošie piekrastes zvejnieki projek-

tus var īstenot ar atbalsta intensitāti 
80%, savukārt pārējie pretendenti – ar 
50%, inovatīviem projektiem atbalsta 
intensitāte ir 70%.

– Par kādas jomas uzņēmējdar-
bību ir vislielākā interese?

– Lielākā interese ir par tūrisma 
attīstības iespējām, bet vairumā gadī-
jumu tūrisms būtu kā papildus ienā-
kumu avots un veids, kā izmantot jau 
īpašumā esošas ēkas un zemes gaba-
lus. Mūsu attīstības stratēģijā ir ikļauti 
ierobežojumi ar tūrisma mītnēm sais-
tītā aktivitātē, kas paredz, ka tiek at-
balstītas labiekārtotas tūrisma mītnes 
ar gultas vietu skaitu desmit un vairāk. 
Ierobežojuma mērķis ir celt tūrisma 
pakalpojumu kvalitāti, pievienoto vēr-
tību un eksportspēju.

– Ilze, ko jūs novēlētu piekrastes 
uzņēmējiem un iedzīvotājiem?

– Novēlu izmantot pie-
dāvātās iespējas, tomēr 
projektu idejas rūpīgi pār-
domāt un meklēt jaunus 
interesantus risinājumus 
un ceļus, lai produkti un 
pakalpojumi būtu patērē-
tājiem interesanti. Mazā 
uzņēmējdarbība Latvijā ir 
ļoti svarīga, un tas ir veids, 
kā nodrošināt ar darbu un 

iztiku gan sevi, gan citus vietējos ie-
dzīvotājus.ZL

Labiekārtotā  pludmale 
Engurē

Inga REINIŅA,  
Engures novada piekrastes  

teritoriju attīstības  
konsultante

e-pasts: inga.reinina@llkc
tālr. 63192244


