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Situācija akvakultūras sektorā I 
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*Avots STECF, 2012. Par citām valstīm pētījumā nav informācijas 

* Nodarbināto skaits Latvijas akvakultūrā 2009.g.- 309., 2011.g.- 331. 



Situācija akvakultūras sektorā II 
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Situācija akvakultūras sektorā III 
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Stratēģijas izstrādes motivācija 

• Akvakultūras stratēģija, kuru paredz KZP regula, 

ir arī viens no ex-ante nosacījumiem EJZF 

finansiālā atbalsta saņemšanai; 

• Stratēģijai sasaiste ar NAP attiecībā uz ražošanas 

attīstību, teritoriju izaugsmi; 

• Akvakultūra Latvijā ir izaugsmes sākumpunktā un 

tai nepieciešams attiecīgs atbalsts izrāviena 

veikšanai. 



Risinājums 

• Akvakultūras daudzgadu stratēģiskās 

pamatnostādnes 2014.–2020.gadam definē 

politiku akvakultūras sektora izaugsmei; 

• Dokumentā ievērota pēctecība ar iepriekšējo 

akvakultūras politiku, vienlaikus akcentējot 

jaunas problēmas; 

• Par stratēģijas mērķiem un problēmām notikušas 

vairākas diskusijas ar nozares pārstāvjiem (ZKP 

izveidotās darba grupas ietvaros). 

 



Akvakultūrā identificētās problēmas I 

• Akvakultūras sektora zemā ražošanas 

efektivitāte un produktivitāte. 

• Sadrumstalota, savstarpēji konkurējoša 

ražošanas struktūra ar neskaidrām tirgus, it 

īpaši eksporta tirgus iespējām. 

• Kooperācijas trūkums akvakultūras sektorā 

produkcijas ražošanas un realizācijas jomā. 

 



Akvakultūrā identificētās problēmas II 

• Vāji attīstīta zinātnes, izglītības un ražošanas 

saikne, lai ražotu augstākas vērtības, 

inovatīvus produktus. 

• Produkcijai zema pievienotā vērtība, vāji 

attīstīta akvakultūras produkcijas apstrāde. 

• Nepietiekama statistiskā informācija un dati 

par akvakultūras sektoru. 

 



Pamatnostādņu mērķis:  

 

 Konkurētspējīga, produktīva un 

darbībā ilgtspējīga akvakultūra 

Latvijā. 

 



Rīcības virzieni 

1. Pieprasītu akvakultūras produktu efektīva un 

inovatīva ražošana. 

 

2. Akvakultūras pētniecības attīstība un zināšanu 

pārnese ražošanā. 

 

 



Uzdevumi mērķa sasniegšanai 

• Sniegt atbalstu akvakultūras ražošanas attīstībai; 

• Sniegt atbalstu inovāciju izstrādei un ieviešanai 

akvakultūrā; 

• Nodrošināt akvakultūras sektoram nepieciešamo 

pētījumu veikšanas un konsultāciju iespējas; 

• Pilnveidot apmācību iespējas un zināšanu pārnesi 

akvakultūrā; 

• Pārskatīt un pilnveidot CSP rādītājus  un 

nodrošināt ES Zivsaimniecības datu vākšanas 

programmas  izpildi akvakultūras jomā. 



Uzņēmēju pasākumi 
• Jaunu, inovatīvu tehnoloģiju ieviešana akvakultūrā, 

paaugstinot darba ražīgumu un efektivitāti; 

• Produktu pievienotās vērtības palielināšana, to apstrādes 

attīstība; 

• Mārketinga pasākumu veikšana produkcijas (t.sk. nišas 

produktu) noieta tirgus paplašināšanai vietējā un it īpaši 

eksporta tirgū; 

• Sadarbības un kooperācijas attīstība ražošanas un tirgus 

jomā; 

• Eko- un bio- produkcijas ražošanas attīstība; 

• Inovāciju apjoma un saiknes ar zinātni (t.sk. selekcijas 

darba) pieaugums. 

 



Sasniedzamie rādītāji I 
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Sasniedzamie rādītāji 

Darbības rezultāti Rādītājs 2017. 2020. 

Sniegts atbalsts 

konkurētspējīgu akvakultūras 

uzņēmumu darbības 

veicināšanai. 

1. Akvakultūras uzņēmumu skaits, 

kas saņēmuši investīciju atbalstu.  

2. Nevalstisko organizāciju īstenoto 

projektu skaita īpatsvars no kopējā 

īstenoto projektu skaita, % 
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Nodrošināts akvakultūras 

uzņēmējdarbībai 

nepieciešamais zinātniskais 

atbalsts  

1. Publikāciju,  izpētes ziņojumu 

skaits 

 

2. Izstrādātas jaunas metodikas 

ražošanas efektivitātes 

palielināšanai 
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Pilnveidotas apmācību iespējas 

un sniegta zināšanu pārnese 

akvakultūrā.  

1. Nolasītas lekcijas par 

akvakultūras jautājumiem, h 

 

2. Sniegto konsultāciju skaits  
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Pilnveidoti un precizēti  CSP 

rādītāji 

Nodrošināta NDVP izpilde 

akvakultūras jomā. 

1. Pilnveidoti un precizēti  rādītāji 

(rādītāju skaits) 

2. Sagatavoti un nosūtīti ziņojumi 

Eiropas Komisijai 
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Finansējums stratēģijas realizācijai 

1. EJZF  - nav informācijas par “aploksni”   

2. Valsts budžets: 

- Ražošanas efektivitātes palielināšanas pētījumiem; 

- Jaunu sugu audzēšanas tehnoloģiju izstrādei; 

- Zivju selekcijai un ģenētisko resursu izpētei; 

- Akvakultūras datu vākšanai. 

                 
 

 



Stratēģijas tālākas virzības 

provizoriskais laika grafiks 

• Publiskā apspriešana 18.03.2013.- 18.04.2013. 

(www.zm.gov.lv-> sabiedrības viedoklis) 

• Stratēģijas precizējumi pēc apspriešanas, EJZF 

finansējuma iekļaušana; 

• Procedūra virzībai uz MK– aprīlis-jūnijs; 

• Vēlākais 30.06.2013. stratēģija apstiprināta 

MK.  
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