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Zivsaimniecībai pieejamais finansējums 2014-2020 
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Zvejniecības ilgtspējīga attīstība, 23%

Akvakultūras ilgtspējīga attīstība, 25%

Kopējās zivsaimniecības politikas pasākumi, 7%

Zivsaimniecības teritoriju attīstība, 8%

Ar tirdzniecību un apstrādi saistīti pasākumi, 54%

Integrētā jūrlietu politika, 2%

Tehniskā palīdzība, 6%

 Rīcības programmas 2014-2020 īstenošanai pieejami 183,6 miljoni euro 

 Publiskā finansējuma sadalījums prioritāšu līmenī, milj. euro: 



 

Atbalsts zvejniecības ilgtspējīgai attīstībai 
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Zvejniecība 
 

 Ienākumu pieaugums 

 Sabalansēta flote 

 Efektīvāka uzņēmumu 

darbība 

 

 

Pievienotās 

vērtības 

radīšanai 

Zvejas flotes 

modernizācijai 

(veselība un 

drošība, 

selektīvi rīki) 

Ražotāju 

organizāciju 

(RO) darbībai 

Nozvejas 

uzglabāšanai 

RO 

Investīcijām 

ostās 

Tirdzniecības 

pasākumiem – 

produktu 

sertificēšanai 

Inovācijām 
Zivsaimniecības 

sadarbības tīkla 

atbalsts  

Flotes 

sabalansēšanai 

(5 mencu tīklu 

zvejas kuģi) 



Atbalsts akvakultūras ilgtspējīgai attīstībai 
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Akvakultūra 
 Akvakultūras produkcijas apjoma 

pieaugums 

 Stabils vides pakalpojumus nodrošinošo 

dīķsaimniecību skaits 

 

Produktīviem ieguldījumiem 

Atbalsts paaugstinātu vides 

prasību nodrošināšanai 

Konsultācijām Tirdzniecības un 

apstrādes pasākumiem 

Inovācijām 



Zvejas produktu apstrāde 
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Zvejas un akvakultūras 

produktu apstrāde 
 

Inovācijām 

Tirdzniecības 

pasākumiem – jaunu 

tirgu meklēšanai, tirgu 

izpētei u.tml.  

Atbalsts investīcijām 

ražošanā (tikai MVU) 



Uzsāktie EJZF pasākumi 

N.p.k. Pasākumi, kuriem pirmās kārtas noslēgušās MK noteikumi - datums un Nr. 

1. Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu 

nozveju izmantošana 

28.07.2015.  Nr.441 

2. Zvejas ostas un izkraušanas vietas 9.06.2015.  Nr.290 

3. Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā 14.07.2015.   Nr.402 

4. Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus 3.11.2014.  Nr.692 

5. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana 

10.03.2015.  Nr.125 

20.10.2015.  Nr.605 

6. Uzglabāšanas atbalsts (atbalsts atzītām ražotāju organizācijām) 23.12.2014.  Nr.837 

7. Ražošanas un tirdzniecības plāni (atbalsts atzītām ražotāju 

organizācijām) 

24.03.2015.  Nr.131 

8. Tirdzniecības pasākumi 28.07.2015.  Nr.437 

9. Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde 11.08.2015.  Nr.458 

10. Kontrole un izpilde (atbalsts tikai valsts institūcijām) 12.05.2015.  Nr.224 

11. Datu vākšana (atbalsts tikai BIOR) 9.12.2014.   Nr.754 

6 12. Galīga zvejas darbību pārtraukšana MK not. 29.11.2015. Nr. 559 Kārta 15.12.2015.-15.01.2016. 



Būtiski nosacījumi visu pasākumu ieviešanā 

• Projekta iesniegumā jānosaka sasniedzamie rādītāji, kuru izpildi LAD 

kontrolēs pēc projekta īstenošanas. Ja paša pretendenta izvirzītie rādītāji 

netiek sasniegti – publiskā atbalsta apjoms tiek samazināts. 

• Iesniegums netiek pieņemts vai publiskais atbalsts netiek piešķirts, ja ir 

konstatēts būtisks pārkāpums zvejniecībā vai akvakultūrā, vai vides 

aizsardzības noteikumos, ja ir tiesas spriedums konkrētās jomās, kā arī 

ārzonas uzņēmumiem; 

• Īpaša uzmanība tiek pievērsta iepirkuma procedūras veikšanai – 

jāpievērš uzmanība paredzamā līguma summai, piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa noteikšanai, derīgo piedāvājumu minimālajam skaitam; 

• Līzinga nosacījumi. 
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Atbalsts netiek sniegts, ja ir bijuši būtiski pārkāpumi 

Ja saņemti 9 un vairāk soda punkti 

(VVD/LZIKIS dati) 

 Zvejas reģistrācijas 

un paziņošanas 

pārkāpumi 
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 Neatbilstoša zvejas 

rīka izmantošana 

 Mazizmēra zivju 

iekraušana, 

pārkraušana vai 

izkraušana pārkāpjot 

tiesību normas 

Ja fiksēts pārkāpums (VVD/Sodu reģistrs) 

 Datu vai dokumentu viltošana, nederīgu dokumentu izmantošana 
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 Pierādījumu slēpšana 

 Zvejas darbības pretrunā ar reģionālajiem saglabāšanas pasākumiem 

 Zveja bez licences, atļaujas 

 Zveja lieguma vietā un laikā bez vai pārsniedzot kvotu 

 Traucēts amatpersonu darbs 

 Sadarbība ar NNN zvejā iesaistītiem kuģiem vai kuģu bez 

valstspiederības izmantošana   

 Izkraušanās pārkāpumi, tostarp trešo valstu ostās 

 Dzinēja pārveide, pārsniedzot pieļaujamo jaudu  

 Uzņēmējdarbības veikšana, kas ir tieši saistīta ar NNN zveju 

 Zvejas kuģis ir iekļauts NNN sarakstā * 

 Zvejas kuģa karoga valstij ir noteikts nesadarbīgas trešās valsts 

statuss 

** 

 Kriminālpārkāpumi vides jomā (attiecas uz pretendentiem 

akvakultūrā) 

 Veikta krāpnieciska darbība saistībā ar EZF vai EJZF (attiecas uz 

visiem pretendentiem) 

*** 

 Citi smagi KZP pārkāpumi 

* Projektu nepieņem visu laikposmu, kamēr 

kuģis ir iekļauts sarakstā, taču ne mazāk kā 

24 mēnešus 
** Projektu nepieņem visu laikposmu, kurā 

valsts ir iekļauta sarakstā, taču ne mazāk kā 

12 mēnešus 
*** Projektu nepieņem līdz EJZF 

programmēšanas perioda beigām 

Projektu iesniegumus noraida, atbalstu nepiešķir, atbalstu jāatmaksā 
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Sasniedzamie rādītāji 

Pretendents, piesakoties atbalstam, projekta iesniegumā paredz rezultātu rādītājus un 
sasniedz tos projektā norādītajā laika periodā.  

Ja pretendenta noteiktie mērķi un izvēlētie rādītāji netiek sasniegti, atbalsts tiek 
proporcionāli samazināts atbilstoši ieguldījuma mērķa faktiskai izpildei.  

Atkarībā no pasākuma veida var būt šādi minimālie sasniedzamie rādītāji (vismaz viens ir 
jāizvēlas un jāsasniedz): 

• vismaz par 10% palielina:  

– uzņēmuma ražošanas apjomu vai; 

– produkcijas gada neto apgrozījumu; 

• vai vismaz par 30% palielina produkcijas gada neto apgrozījumu no ieguldīto 
investīciju apmēra; 

• vai vismaz par 10% palielina uzņēmuma produkcijas ražošanas efektivitāti; 

• samazina gaisa vai ūdens piesārņojumu; 

• izmanto atjaunojamos energoresursus,  

• paaugstina energoefektivitāti; 

• rada jaunus produktus vai procesus; 

• u.tml. 
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Iepirkuma procedūras ievērošana 

• Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija Noteikumi Nr.299 „Noteikumi par 

iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 

projektiem 

!+ 
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Paredzamā līguma summa, EUR 

 700 70 000 500 000 170 000 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, dabdienas: 

Būvniecība 

Iekārtas, 

pakalpojumi ne mazāk kā 10 

ne mazāk kā 15 

ne 

mazāk 

kā 30 

vismaz 2 derīgi 

piedāvājumi 

vismaz 3 derīgi piedāvājumi (īpaši izgatavotām  

iekārtām – 2), vismaz viena gada pieredze 

Piedāvājumu salīdzināšana: 



Pamatlīdzekļu iegāde, izmantojot finanšu līzingu 

- Pretendents atbalstu varēs saņemt tikai par faktiski 

veiktiem izdevumiem; 

- Maksājumu pieprasījumi ik ceturksni; 

- Projekta realizācija beidzas pēc līzinga saistību 

izmaksas; 

- Uzraudzība 5 gadi pēc projekta realizācijas. 
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Piemērotās publiskā atbalsta intensitātes 

 Pamata atbalsta intensitāte MVU –50%; 

 pārējiem uzņēmumiem – 30%; 

 LAD atzītām zvejnieku ražotāju organizācijām – 75%; 

 Nozares nevalstiskajām organizācijām – 60%; 

 Samazināta atbalsta intensitāte traktoru iegādei akvakultūrā – 40%; 

 Piekrastes zvejniekiem – 85%; 

 LVAEI, organizējot nozarei jaunu tirgu meklēšanu ar dalību kopstendos starptautiskās 
izstādēs – 100%, tirgus izpētei plānots - 90%; 

 Publiskai zinātniskajai institūcijai inovācijām – 90%; 

 Sabiedriska labuma projektiem, kas tiek īstenoti Vietējo rīcības grupu stratēģiju ietvaros – 
90%; 

 Kompensējošajiem pasākumiem (Ražotāju organizācijām zvejas produktu uzglabāšanai, 
galīgai zvejas darbību pārtraukšanai un kompensācijām zvejniekiem, dīķsaimniecībām, kas 
nodrošina vides pakalpojumus) – 100%; 

 Valsts funkciju īstenošanai valsts institūcijām (zivsaimniecības datu vākšana, zvejas 
kontrole, integrētā jūrlietu politika) – 100%. 
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Pasākumi izstrādes stadijā – Inovācija (I) 

 Inovācija ir process, kurā tiek izstrādāti ieviešanai jauni vai ievērojami 
uzlaboti produkti, aprīkojums, procesi un metodes, vai tiek ievērojami 
uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids. 

Pasākuma mērķis: 

 inovācija zvejniecībā un apstrādē, izstrādājot ieviešanai jaunus vai 
ievērojami uzlabotus produktus, aprīkojumu, procesus vai metodes 

 inovācija akvakultūrā, izstrādājot ieviešanai jaunus vai ievērojami 
uzlabotus produktus vai procesus, ieviestu jaunas akvakultūras sugas ar 
labu tirgus potenciālu, tostarp veicot inovatīvo produktu vai procesu 
tehnisko vai ekonomisko īstenošanas iespēju izpēti. 

 Ievieš tikai nozare sadarbībā ar zinātnisko institūciju (vai otrādi)! 

 Attiecināmas izmaksas – telpas, aprīkojums, iekārtas, materiāli (noma vai 
iegāde), komandējumu izmaksas, projekta rezultātu testēšana. Būvniecība - 
tikai publiskai zinātniskai institūcijai. 
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Par inovāciju neuzskata: 

 kādas ražošanas procesa daļas izmantošanas pārtraukšanu; 

 aizvietošanu vai ekstensīvu palielināšanu (izmantotajiem moduļiem 
identisku moduļu iegāde, nebūtiski paplašinājumi, iekārtu un 
programmatūras atjauninājumi). Jaunām iekārtām vai paplašinājumiem 
jābūt ar būtiskiem specifikācijas uzlabojumiem; 

 komponentu cenu maiņas dēļ radušās izmaiņas (produkta vai aprīkojuma 
cenas vai ražošanas procesa vai metodes produktivitātes izmaiņas nav 
produktu inovācija); 

 ierastās vai regulārās izmaiņas, kas skar esošos produktus, aprīkojumu, 
ražošanas līnijas, ražošanas procesus, ražošanas metodes un citas operācijas 
darbības procesā; 

 dizaina izmaiņas, kas nemaina funkcijas, lietojumu vai tehniskās īpašības; 

 citu ražotāju produktu, iekārtu, aprīkojuma, procesu vai metožu 
tālākpārdošanu. 
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Pasākumi izstrādes stadijā – Inovācija (II) 



Pasākumi izstrādes stadijā – Zvejas kuģu modernizācija (I) 

Pretendents - Eiropas Savienības zvejas kuģa īpašnieks, kuram: 
• ir noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību 

iznomātāju; 
• ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā; 
• ar kura kuģi divu kalendāro gadu laikā pirms projekta iesnieguma 

iesniegšanas dienas vismaz 60 dienas ir veiktas zvejas darbības 

Aktivitāte: 

 Veselība un drošība - zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un 
darba apstākļu uzlabošana, veicot ieguldījumus zvejas kuģos ar 
noteikumu, ka šie ieguldījumi pārsniedz Eiropas Savienības tiesību 
aktos un nacionālajos normatīvajos aktos paredzētās prasības 

 Attiecināmas ir izmaksas (noteiktas regulā Nr. 2015/531), piemēram, 
novērošanas kameras un monitori, dzeramā ūdens attīrīšanas ierīces, 
pretslīdes krāsa, gumijas paklāji; 
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Pasākumi izstrādes stadijā – Zvejas kuģu modernizācija (II) 

Aktivitāte: 

Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu 
aizsardzībai, izmetumu pakāpeniskas izskaušanas sekmēšana un pārejas uz 
ilgtspējīgu dzīvo jūras bioloģisko resursu izmantošanas veicināšana 

 

Attiecināmas ir izmaksas: 

 zvejas rīku selektivitātes uzlabošanai attiecībā uz zivju izmēru vai sugu; 

 izmaksas uz klāja vai aprīkojumā, ar ko izskauž izmetumus, novēršot un 
mazinot nevēlamu nozveju no komerciāliem krājumiem, nevēlamās 
nozvejas pirmapstrādei uz zvejas kuģa nepieciešamo telpu, rūmju vai 
saldēšanas kameru pārbūve un atjaunošana, iekārtu iegāde; 

 aprīkojuma, ar ko rīkus un nozveju pasargā no zīdītājiem un putniem, kas 
aizsargāti iegāde (nesamazinot rīku selektivitāti un nenodarot kaitējumu 
aizsargājamajiem dzīvniekiem) 
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Paldies par uzmanību! 
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Aktuālā informācija pieejama ZM un LAD tīmekļa vietnēs: 
http://www.zm.gov.lv 
http://www.lad.gov.lv 


