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Zemkopības ministrija 

28.11.2014. 



                      * 05.08.2014. Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014-2020.gadam  

                 projekts  (ZRP) iesniegts Eiropas Komisijā; 

                      * EK apsvērumi par ZRP saņemti 18.11.2014., t.i., pēc noteiktā termiņa.  

                 Notikušas vairākas neformālas konsultācijas ar EK;  

                      * Sagatavoti pirmie nacionālie normatīvo aktu projekti, lai nodrošinātu  

                  pasākumu ieviešanu: 

                                  10.12.2014. – 30.12.2014. tiks atvērta kārta pasākumā Akvakultūra, 

                           kas nodrošina vides pakalpojumus, lai nodrošinātu kompensācijas  

                           pretendentiem, kas 2014.gadā ir turpinājuši ievērot paaugstinātas vides 

                           prasības (pārējiem – kārta nākamā gada pavasarī); 

                          Saskaņošanas procesā ar citām ministrijām pirms virzīšanas  

                 apstiprināšanai MK    pasākumu nosacījumi: 

• Uzglabāšanas atbalsts; 

• Datu vākšana; 

• Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (kopā ar LAP). 

ZRP 2014-2020 sagatavošanas process 
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2015.gada sākumā tiks atvērta pieteikšanās šādos 

pasākumos: 

 Uzglabāšanas atbalsts; 

 Ražošanas un tirdzniecības plāni; 

 Produktīvas investīcijas akvakultūrā. 

 

Pārējie pasākumi tiks atvērti pēc ZRP 2014-2020 

apstiprināšanas EK, vienlaikus nodrošinot nepārklāšanos 

ar pieteikšanos pasākumos, kas tiek finansēti no 

plānošanas perioda 2007-2013 finansējuma. 

 

Pasākumu ieviešanas laika grafiks 
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Zvejas flotes modernizācija   

 investīcijas drošības, darba apstākļu uzlabošanā, ieguldījumi 

selektīvākos rīkos, zvejas produktu kvalitātes uzlabošana, 

nosacījumu izpilde saistībā ar nevēlamo nozveju, 

energoefektivitātes uzlabošana;  

 

Atbalsta saņēmēji un atbalsta intensitāte:  

zvejas kuģu īpašnieki:  

•par zvejas kuģi, kas zvejo aiz piekrastes joslas 50 %; 

•par zvejas kuģi, kas zvejo piekrastē līdz 80%;  
 

Atbalstāmas investīcijas, lai pārsniegtu ES un nacionālajos tiesību 
aktos noteiktās prasības  

 

Zvejniecība (I) 41,9 milj. EUR 
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Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamas nozvejas 

izmantošana  

Atbalsts kolektīvām investīcijām. 

Atbalsta saņēmēji un atbalsta intensitāte: 

o ražotāju organizācijas – līdz 75%; 

o NVO - profesionālas zvejnieku organizācijas 60%. 

Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas 

Investīcijas zvejai nepieciešamajā infrastruktūrā, izkrauto produktu kvalitātes 

uzlabošanai, kontroles un izsekojamības uzlabošanai; 

Atbalsta pretendenti – ostu pārvaldes, atzītas zvejnieku ražotāju organizācijas 

un NVO. 

Piemērojamā atbalsta intensitāte   

 Ražotāju organizācijām – līdz 75%; 

 NVO – līdz 60%; 

 Ostu pārvaldēm – līdz 90%. 

 Ja projektu īsteno ostu pārvalde, tai pirms projekta iesniegšanas jāsaņem 

ostā esošo zvejnieku ražotāju organizāciju atbalsts projekta īstenošanai. 

 

 

 

Zvejniecība (II) 
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Galīga zvejas darbību pārtraukšana  

 Pamatojas uz Zvejas flotes kapacitātes ziņojumu, ko 

izstrādā un EK iesniedz BIOR.  

 Paredzēta līdz 5 zvejas kuģu izņemšana no flotes. 

 

Atbalsts resursu saglabāšanas pasākumu izstrādei un 

īstenošanai - atbalsts tiešai zivju krājumu papildināšanai 

(zušu / lašu pārvaldības plāni) 

 Pasākuma īstenošana sākot no 2016.gada. 

Atbalsta saņēmējs un atbalsta intensitāte: 

o BIOR– līdz 100%. 

 

 

Zvejniecība (III) 
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 Atbalsta intensitāte: 

 MVU – līdz 50%; 

 pārējiem uzņēmumiem – līdz 30%; 

 traktortehnikai – līdz 40%; 

 Kopējo attiecināmo izmaksu summa periodā  pretendentam nepārsniedz abus šos 

rādītājus: 

 4 000 000 EUR;  

 summu, ko aprēķina, pie 220 000 EUR pieskaitot 5 reizes lielāku atbalsta pretendenta 

iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījumu. 

 Zemes darbi, tostarp dīķu rakšana, netiks atbalstīti. 

 Veidojot jaunu akvakultūras uzņēmumu pretendentam nepieciešama: 

 Iepriekšēja veiksmīga pieredze uzņēmējdarbībā; 

 Vismaz pamata zināšanas akvakultūrā (vismaz attiecīgi kursi LLU vai BIOR) vai 

piesaistāms eksperts projekta īstenošanas un uzraudzības laikā; 

 Papildus projekta uzraudzības laiks – 5 gadus pēc produkcijas realizācijas uzsākšanas. 

 Proporcionalitātes principa piemērošana finansējuma atgūšanā, ja neizpilda projekta 

uzraudzības laikā un uzņēmējdarbības plānā plānoto. 

Akvakultūra (I) 46,3 milj. EUR 
Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā 
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Piecu gadu saistības dīķsaimniecībām: 

 Saražotās produkcijas pārdošana vismaz 250 eiro apmērā no ha gadā 

 Zivju blīvums dīķos robežās no 200 līdz 600 kg/ha 

 Dīķu mēslošanas ierobežojumi – <400kg/ha, līdz 30.aprīlim 

 Dīķu uzpludināšana līdz 31.maijam 

 Darbību uzskaite reģistrācijas žurnālā 

Kompensācijas apmērs: 

 ražojot 500-600 kg/ha atbalsts 343 eiro (100%) 

 ražojot 300–500 kg/ha atbalsts 274 eiro (80%) 

 ražojot 200-300kg/ha atbalsts 206 eiro (60%) 

Pieteikšanās: 

 Pirmajā gadā, uzņemoties saistības - līdz 15.maijam, kopā ar LAD sagatavo 

karti 

 Turpmākos gadus: 

 Līdz 15.maijam informē LAD par izmaiņām; 

 Pēc nozvejas veikšanas, bet ne vēlāk kā līdz 30.11. iesniedz LAD uzskaites 

žurnāla kopiju. 

 

 

Akvakultūra (II)  
Kompensācijas akvakultūrai, kas nodrošina vides pakalpojumus 
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Atbalsts tirdzniecībai un apstrādei (I)  54,0 milj. EUR 

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde  

 jaunu vai uzlabotu produktu, procesu, pārvaldības sistēmu īstenošana, 

energoefektivitāte, ietekmes uz vidi mazināšana, drošības, higēnas, 

veselības un darba apstākļu uzlabošana. Investīcijas būvniecībā, 

rekonstrukcijā, iekārtās; 

 Saskaņā ar EJZF regulas nosacījumiem - atbalsts grantu veidā tiks sniegts 

tikai uzņēmumiem, kas atbilst MVU definīcijai; 

 Atbalsta intensitāte līdz 50%. 

   

 Plānošanas periodā pretendentam max attiecināmo izmaksu summa 
nepārsniedz: 

 Mikro uzņēmumam 600 000 eiro; 

 Mazajam uzņēmumam – 1 400 000 eiro; 

 Veidojot jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu – 200 000 eiro; 

 Vienlaikus kopumā vienam pretendentam nepārsniedzot 5 000 000 
eiro. 

 

 .  

 

 



 Dalība starptautiskās izstādēs, reklāmas kampaņas, 

tirgus izpēte, produktu sertifikācija, zvejas un 

akvakultūras produktu izsekojamības veicināšana.  

 

 

Atbalsta saņēmēji un atbalsta intensitāte 

 ražotāju organizācijas – līdz 75%; 

 NVO- līdz 60%; 

 LVAEI – līdz 100%. 

 

Atbalsts tirdzniecībai un apstrādei (II)  
Tirdzniecības pasākumi 
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Atbalsts tirdzniecībai un apstrādei (III) 
Atbalsts atzītām ražotāju organizācijām 
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Ražošanas un tirdzniecības plāni 

 

 
 atbalsts atzītu ražotāju organizācijām 

ražošanas un tirdzniecības plānu 

izstrādei un ieviešanai;  

 Atbalstu saņem pēc RO gada 

ziņojuma par darbību iepriekšējā 

kalendārajā gadā apstiprināšanas 

LAD; 

 Atbalsta apmērs nepārsniedz 3% no 

RO iepriekšējos 3 gados tirgū laistās 

produkcijas gada vidējās vērtības; 

 Atbalsta intensitāte 75%. 

 

Uzglabāšanas atbalsts  
 Atbalsts atzītu zvejnieku ražotāju 

organizāciju (RO) veiktajiem 

intervences pasākumiem; 

 Ierobežojumi: 

 Zvejas produktu sliekšņa cenas; 

 Tehnisko un finansiālo izmaksu 

griesti; 

 Uzglabāto produktu apjomi 

nepārsniedz 15% no RO 

pārdošanā laistās produkcijas; 

 Atbalsts nepārsniedz 2% no RO 

tirgū laistās produkcijas gada 

vidējās vērtības 3 gados (2009-

2011 vai pirmajos trīs ražošanas 

gados); 

 Pasākumu ievieš no 2014. līdz 

2018.gadam. 



Inovācijas 

 zvejnieki un zvejnieku ražotāju organizācijas, akvakultūras 

uzņēmumi, zvejas produktu apstrādes uzņēmumi, to organizācijas 

veic sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām; 

 Atbalsta pretendenti un atbalsta intensitātes: 

o zinātniska institūcija (līdz 100%); 

o ražotāju organizācija (līdz 75%) vai zivsaimniecības biedrība (līdz 60%) 
sadarbībā ar zinātnisku institūciju; 

o uzņēmums (MVU – līdz 50%, citi – līdz 30%) sadarbībā ar zinātnisku institūciju. 

Konsultācijas un apmācības  

 Ietver konsultāciju pakalpojumus, profesionālo apmācību - 

mūžizglītību, pieredzes un labās prakses apmaiņu  

 Akvakultūrā tiks ieviests sadarbībā ar BIOR un/vai Zivsaimniecības 

sadarbības tīklu 

 Citās jomās – sadarbībā ar Zivsaimniecības sadarbības tīklu. 

  

Horizontālie pasākumi 
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Atbalsts zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgai attīstībai (I) 
Sabiedrības virzīta vietējā attīstība 

 

Zivsaimniecībai nozīmīgā teritorija: 

o Piekrastes pagasti vai novadi, ja tā ir mazākā 

teritoriālā vienība, un pilsētas, kas robežojas 

ar Baltijas jūru vai Rīgas jūra līci, izņemot 

Rīgu. 

o 6% LV teritorijas - 60% zivsaimniecības 

uzņēmumu, 78% zivsaimniecībā nodarbināto 
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Pieejamais finansējums 
15 miljoni EUR 

 
 
 
 
 
 

Pieejamais finansējums 
15 miljoni EUR 

 
 
 
 
 
 

Atbalstīto 
vietējo rīcības 
grupu skaits - 

24 

Indikatīvais 
vietējo rīcības 
grupu skaits –  

7 
 

2007-2013 2014-2020 

Atbalsts zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgai attīstībai (II) 



Atbalsts zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgai attīstībai (III) 
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 Iedzīvotāju skaits VRG, kas pretendē uz publisko atbalstu no EJZF, 

teritorijā ir no 10 000 līdz 125 000. Pilsēta VRG teritorijā iekļaujas 

kopā ar zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas mazākajām 

teritoriālajām vienībām. 

 Nodrošina zivsaimniecības nozares ievērojamu pārstāvniecību 

VRG un stratēģijas izstrādē un īstenošanā 

 Lēmumu pieņemšanas līmenī valsts un pašvaldību iestāžu vai 

atsevišķu interešu pārstāvju nav vairāk kā 49% un vismaz 51% ir 

ekonomiskie un sociālie partneri; 

 

Atbalsta saņēmēji:  

Fiziskas un juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi, vietējās 

pašvaldības, kas projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 

teritorijā 



Vietējās attīstības stratēģiju atlase 
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princips 

• Viena teritorija – viena 
stratēģija – ELFLA un EJZF 

1.posms 
• VRG atlase 

2.posms 
• stratēģiju izstrāde 

Vietējās attīstības stratēģiju atlase 

Atbalsts zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgai attīstībai (IV) 



Atbalsts zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgai attīstībai (V)  

Atbalstāmās aktivitātes: 

o Vietējās attīstības stratēģijas īstenošana: 

• pievienotās vērtības veidošana, darbvietu radīšana un inovāciju 

veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes 

posmos; 

• darbību dažādošana zvejniecībā un ārpus tās; 

• vides resursu izmantošana, klimata pārmaiņu seku mazināšana; 

• sociālā labklājība un kultūras mantojums; 

• zivsaimniecības kopienu nozīmes stiprināšana. 

Finansējuma sadalē starp vietējām rīcības grupām tiks izmantoti divi 

kritēriji: 

o VRG teritorijā esošās piekrastes garums un  

o zivsaimniecībā nodarbināto skaits 
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Atbalsta apmērs un intensitāte 

•līdz 90% Sabiedriska labuma 
projekti 

•līdz 80% Kopprojekti, kopdarbība 

•līdz 50% 

•līdz 70% - inovatīviem projektiem 
Privāta labuma projekti 

Pasākuma ietvaros viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu 
summa:  
 nav lielāka par 50 000 EUR,  
 uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem līdz 100 000 EUR,  
 nozīmīgiem pašvaldību īstenotiem sabiedriskā labuma projektiem 

līdz 400 000 EUR 

VRG stratēģijā var noteikt mazāku atbalsta apmēru un intensitāti 18 

Atbalsts zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgai attīstībai  (VI) 



VRG darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana 

 

Atbalsts nepārsniedz 15% no ELFLA kopējā stratēģijas 
īstenošanai piešķirtā atbalsta.  

 

Tas var tikt palielināts līdz 20% 

- lai nodrošinātu ELFLA kā vadošā fonda funkcijas 
izpildi, ja VRG stratēģijas īstenošanai saņem arī EJZF 
atbalstu. 
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Atbalsts zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgai attīstībai (VII)  

Atbalsts VRG darbības nodrošināšanai un teritorijas 
aktivizēšanai (finansē ELFLA) 



 

 Datu vākšana (6,6 milj. eur) 

 Atbalsts datu vākšanas programmas īstenošanai (zivsaimniecības ekonomiskie un 
bioloģiskie dati); 

 Atbalsta saņēmējs - BIOR;  

 Zvejas kontrole (6,5 milj. eur) 

 Atbalsts zvejas kontrolei; 

 Atbalsta saņēmējs - VARAM, VVD, ZM 

 Integrētā jūrlietu politika (3,3 milj. eur) 

 Monitoringa programmas un pasākumu programmas saistībā ar Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvas ieviešanu; 

 Atbalsta saņēmējs -VARAM. 

 

 

Pasākumi, kuros atbalsta saņēmēji ir valsts institūcijas 
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Paldies par uzmanību! 

 


