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Rīgā

Individuālā projekta „Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas
akvakultūras pārvaldības veicināšana (Nr.LV0045 PROMIWA)” rezultātu ilgtspējas
nodrošināšanas koordinācijas sanāksme.
Protokols Nr.3
Rīgā, 2011.gada 30.novembrī
Individuālā projekta „Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas
akvakultūras pārvaldības veicināšana” (turpmāk tekstā projekts PROMIWA) rezultātu ilgtspējas
nodrošināšanas koordinācijas sanāksme notiek Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR” (turpmāk tekstā BIOR) konferenču zālē. Sapulce sākas plkst.10:00 un
beidzās plkst.12:15. Sapulci vada BIOR direktors Rafaels Joffe.
Darba kārtība:
Sanāksmes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.
1. Ziņojums par projekta noslēguma pārskata apstiprināšanu un Vienošanās par grozījumiem
Partnerības līgumos par projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu (prezentē un ziņo ZM
Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Starptautisko lietu nodaļas vecākā
referente Elīna Dambekalne un BIOR pārstāve no Projektu vadības nodaļas Dace Mieriņa).
2. Prezentē un ziņo Biedrības „Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija” valdes
priekšsēdētājs Augusts Ārens - 1) nozares speciālistu un fermeru izglītošana akvakultūrā; 2)
vēžu monitorings izvēlētos modeļezeros saskaņā ar novērtēšanas metodoloģiju.
3. Prezentē un ziņo Latvijas Universitātes pārstāvis - Progress projekta rezultātu ilgtspējas
nodrošināšanā saistībā ar izstrādāto akvakultūras izglītības moduļu iekļaušanu akreditētu
augstākās izglītības programmu struktūrā.
4. Prezentē un ziņo BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta Iekšējo ūdeņu nodaļas
laboratorijas vadītājs Jānis Birzaks - Progress izvēlēto zivju ezeru monitoringu modeļezeros
saskaņā ar novērtēšanas metodoloģiju.
5. Progress projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā saistībā ar Iekšējo ūdeņu zvejas un
akvakultūras sistēmas (LIAIS) izstrādi – ziņo BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta
Informācijas un datu nodaļas vadītājs Aleksandrs Kozlovskis.
6. Citi jautājumi – nav īpaši atrunāti, bet ir iespēja tos pieteikt, ja tādi ir.
Sanāksmē piedalās:
Elīna Dambekalne – ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Starptautisko lietu
nodaļas vecākā referente;
Gunta Ozoliņa – ZM Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas
vecākā referente;
Augusts Ārens - biedrības „Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija” valdes priekšsēdētājs;
Rafaels Joffe – BIOR direktors;

Jānis Birzaks - BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta Iekšējo ūdeņu nodaļas laboratorijas
vadītājs;
Aleksandrs Kozlovskis – BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta Informācijas un datu nodaļas
vadītājs;
Maksims Kovšars – BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta Informācijas un datu nodaļas
sistēmas administrators;
Dace Mieriņa – BIOR Projektu vadības nodaļas vadītāja.
Sanāksmē nepiedalās:
Pārstāvji no Latvijas Universitātes.
Protokolē: Vineta Raituma - BIOR Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte starptautiskās
sadarbības un projektu jomā.
Sanāksmes gaita:
R.Joffe: atklāj trešo projekta PROMIWA rezultātu ilgtspējas nodrošināšanas koordinācijas sanāksmi,
informē par plānoto darba kārtību un aicina sākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.
Sanāksmes dalībnieki pieņem piedāvāto darba kārtību bez iebildumiem un uzsāk darbu.
1.E.Dambekalne informē par projekta PROMIWA noslēguma pārskata apstiprināšanu šā gada jūlijā. To
apliecina no Norvēģijas Ārlietu ministrijas un Latvijas Finanšu ministrijas saņemtās apstiprinājuma
vēstules. Līdz ar to projekta ilgtspēja ir jānodrošina līdz 2016.gada 13.jūlijam.
J.Birzaks komentē, ka ilgtspējai viens gads ir nācis klāt.
E.Dambekalne tam piekrīt, jo CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) radās jautājumi saistībā ar
projektā izlietotajām finansēm. Līdz ar to, pēc faktiskā projekta noslēguma termiņa, projekta pāskatu
apstiprināšana ievilkās ilgāk nekā sākotnēji tika plānots.
D.Mieriņa piebilst, ka BIOR jāuzņemas ilgtspējas saistības, jo to paredz Granta līgums.
Diskusija starp E.Dambekalni, R.Joffi, J.Birzaku par to, kāpēc projekta pārskatu apstiprināšana ieilga.
Secinājums, ka projekta ilgtspēja sākas no tā brīža, kad apstiprināts noslēguma gala pārskats.
D.Mieriņa: Projekta ilgtspēja skar arī BIOR Partnerības līgumus ar Latvijas Universitāti un biedrību
”Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija”. Abās Vienošanās ir jāgroza līguma divi punkti – par
projekta ilgtspējas termiņiem un projekta laikā iegādāto pamatlīdzekļu apdrošināšanu, kā arī par
ilgtspējas koordinācijas sanāksmju organizēšanu vienu reizi gadā.
A.Ārens ierosina diskusiju par pamatlīdzekļu apdrošināšanu, jo jāņem vērā ir ikgadējais pamatlīdzekļu
nolietojums. Tāpat pastāv vēl morālais nolietojums.
D.Mieriņa komentē, ka abi partneri ik gadu saņem oficiālu vēstuli, kurā tiek uzskaitīts pamatlīdzekļu
nolietojums un atlikusī vērtība.
E.Dambekalne paskaidro, ka ir saņemta atbilde no CFLA par to, ka pamatlīdzekļi var tikt apdrošināti par
atlikušo vērtību.
R.Joffe ierosina, ka BIOR katru gadu katram partnerim nosūtīta vēstuli ar uzrādīto pamatlīdzekļu
bilances vērtību par kuru katrs partneris veic apdrošināšanu un pēc tam iesniedz BIOR pamatlīdzekļu
apdrošināšanas polisi. Tiek panākta vienošanās, ka grozījumi Partnerības līgumos tiks parakstīti 2
nedēļu laikā no šīs sanāksmes.
A.Ārens skaidro, tā kā M.Balode no LU uz sanāksmi nav ieradusies, tad pēc viņas lūguma A.Ārens
informēs par LU aktivitātēm ilgtspējas ietvaros.
2.A.Ārens ziņo, ka vēžu monitorings izvēlētos modeļezeros saskaņā ar novērtēšanas metodoloģiju tika
veikts no 15. – 26.septembrim. Vēži ir dzīvi, bet rezultāti ir vājāki. Nav redzējuma, kā piesaistīt
Rēzeknes novadā mazos ezeriņus, jo nav atsaucības no īpašnieku puses, nav ekonomiskā
izdevīguma.
R.Joffe komentē, ka atbalsts un ekonomiskais izdevīgums ezeru īpašniekiem pašiem ir jāmeklē,
iesaistoties atbalsta programmās.
A.Ārens izklāsta par izmaiņām Liepājas ezera – Beberliņa – apsaimniekošanā, kuram mainījies
apsaimniekotājs. Beberliņu ezers ir nodots SIA „Liepājas projektu aģentūra”. Tās vadība ir atsūtījusi
jaunu līgumu, kurā teikts, ka monitoringā izaudzētā vēžu produkcija pieder aģentūrai.
Diskusija par to, vai var parakstīt šādu līgumu. Tiek akceptēta šāda līguma parakstīšana.
R.Joffe uzdod jautājumu, vai ir gribētāji audzēt vēžus slēgtā akvakultūras sistēmā?
A.Ārens atbild apstiprinoši ar piebildi, ka vēžus tādējādi izaudzēt var, bet tiem tomēr ir jāiziet savā
attīstībā dabas cikls, lai būtu pilnvērtīgi un veseli.
3.A.Ārens informē par LU aktivitātēm. ERASMUS projekta ietvaros M.Balode ir stažējusies Grieķijā,
Tehnoloģijas izglītības institūtā par akvakultūras jautājumiem un apmācības metodiku. Šogad Grieķijas
speciālisti nolasījuši lekcijas Universitātes doktorantiem akvakultūrā. Ir mainījusies LU Hidrobioloģijas
katedras vadība un tagadējam vadītājam ir pozitīva nostāja akvakultūru apmācību jautājumā. M.Balode
ir apņēmusies izstrādāt Akvakultūras mācību programmas dokumentāciju. Grūtības varētu sagādāt
lektoru apmaksas sistēma, bet no savas puses LU sola ar 2013.gadu ieviest pasniedzējiem stundu
apmaksu. Līdz ar to 2012.gads būtu jāizmanto, lai sakārtotu mācību programmas dokumentāciju,
jāpanāk tās akcepts un apmācību legalizāciju.

R.Joffe komentē, ka uz doto brīdi par apmācībām nav skaidrība. Ir runāts ar Muižnieka k-gu par šo
apmācību programmu un saņemts akcepts, bet Maijai Balodei ir jāizplāno, kuru programmas moduli
ieviest, ar kādiem kredītpunktiem, kādi ir programmas mērķi utt. M.Balodei ir jāsagatavo dokuments par
to, kas ir līdz šim brīdim izdarīts un kādi ir plāni nākamajam 2012.gadam.
4.J.Birzaks ziņo par izvēlēto zivju ezeru monitoringu modeļezeros saskaņā ar novērtēšanas
metodoloģiju. 3 modeļezeri (Āraiša, Dubuļu un Špogu) tika apsekoti laikā no 06.-15.septembrim.
Kopumā šajos trijos ezeros 3 kontrolzvejās tika konstatētas 15 zivju sugas. Netika konstatētas peledes.
Pelede bija cerīga pirmajā apsekojuma gadā, tā labi auga. Tā kā grūti ir izsekot īpašuma respektācijai,
tad notiek nelegāla nozveja, kā rezultātā lielākā daļa ielaisto peležu ir izzvejotas. Lai arī karpu
daudzums ir samazinājies, tās ir labi pieņēmušās svarā – laikā no 2009.gada maija līdz 2011.gada
septembrim vidēji no 900g līdz 2,5 kg. Līdaku ielaišana nedeva novērtējamu rezultātu. To īpatsvars
nozvejā bija neliels. Kā viens no iemesliem varētu būt tas, ka tā nav tīklu zivs. Iespējams arī, ka mazos
ezeros mākslīgi palielināts līdaku blīvums izraisa kanibālisma pieaugumu un noved pie to skaita
samazināšanās, tādejādi regulējot savu sugu. Cerīgi ir ar asariem, jo tie ir izauguši lieli un to ir daudz.
R.Joffe secina, ka ir progress zivju izaugšanā un jārisina ir jautājums ar ezeru apsaimniekošanu.
E.Dambekalne jautā, vai ir noslēgti ezeru apsaimniekošanas līgumi, jo par tiem interesējās VARAM
pārstāve savā auditā.
J.Birzaks atbild, ka tie formāli netiek saukti par apsaimniekošanas līgumiem. Ar minēto 3 ezeru
īpašniekiem ir vienošanās par informācijas sniegšanu, par to, ka ezeru īpašnieki sekos līdzi zivju
izmantošanai, ziņos par to, cik nozvejo paši vai draugi.
D.Mieriņa vienojas ar J.Birzaku par to, ka tiks atsūtītas elektroniskās versijas minētajām vienošanām.
A.Ārens jautā, kāds stāvoklis ezeros ir ar sīgām.
J.Birzaks atbild, ka sīgas izzuda pusgada laikā, jo ezeru ūdens kvalitātes līmenis nebija labs. Sīga var
dzīvot jūrā, bet nav piemērota dzīvošanai ezeros.
5.A.Kozlovskis ziņo par progresu projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā saistībā ar Iekšējo ūdeņu
zvejas un akvakultūras sistēmas (LIAIS) izstrādi. Šī gada maijā tika parakstīts līgums par LIAIS
papildināšanu un uzturēšanu, kas būs spēkā līdz 2012.gada jūnijam. 2011.gadā sistēmas uzturēšanai
tika novirzīti līdzekļi no BIODATA paredzētā finansējuma, līdz ar to 2012.gadā atkal būs aktuāls
jautājums par sistēmas uzturēšanas naudas līdzekļiem. No līguma parakstīšanas brīža tika uzsākts
darbs, kura ietvaros tika izveidota importa procedūra, kas ļauj importēt datus no Excel failiem, kā arī
pārstrādāt Zvejas žurnālu ievadīšanas procedūru, tādējādi paātrinot datu ievadi. Pārsvarā tika strādāts
pie datiem par 2010.gadu. Ar 2012.gada februāra mēnesi tiek plānots uzsākt vadīt Zvejas žurnālus
datubāzē, atsakoties no operatīvo datu importēšanas. Ir aktuāls jautājums par iepriekšējo gadu datu
importēšanu, kas prasa laiku un papildu cilvēku resursus, kas uz doto momentu trūkst. Tā kā Zvejas
žurnāli tiek aizpildīti nekorekti, tas rada papildu slodzi pie datu ievades sistēmā.
Diskusija par to, kas ir atbildīgs par nekorektu datu aizpildi Zvejas žurnālos. Secina, ka VARAM Valsts
Vides dienestam un ZM Zivsaimniecības departamentam jāatrisina jautājums par korektu datu
savākšanu no zvejniekiem Zvejas žurnālos, iesaistot pašvaldības.
Vienojas, ka nākamā projekta PROMIWA ilgtspējas koordinācijas sanāksme notiks 2012.gada
novembra mēnesī.
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