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Kopējie EZF rādītāji 
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Pieejamais EZF  publiskais atbalsts 166,69 

Izmaksātais kopējais publiskais atbalsts, tai skaitā: 156,26 

    - Izmaksātais atbalsts zvejniekiem 72,05 

     - Izmaksātais atbalsts zivju apstrādes uzņēmumiem 37,00 

    - Izmaksātais atbalsts akvakultūras uzņēmumiem 26,11 

     - Izmaksātais atbalsts zivsaimniecības teritorijām 14,45 

Projekti īstenošanā (līdz 31.dec.) 9,7 

milj. EUR 



Atbalsts zvejniekiem 

3 

Atbalsts veids 
Atbalsta 

apjoms, milj. 
EUR 

Zvejas flotes sabalansēšana – kuģu izslēgšana 
no flotes 

28,93 

Kompensācijas zvejniekiem 5,26 

Investīcijas zvejas kuģos 0,70 

Investīcijas zvejas ostās 24,84 

Kolektīvie projekti 13,30 

Kopā: 73,03 



Atbalsts zvejniekiem 
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Investīcijas zvejas kuģos: 

• Īstenoti 66 projekti; 

• Modernizēti 63 kuģi; 

• 14 kuģiem veikta korpusa un klāja atjaunošana; 

• Iegādātas 31 navigācijas iekārtas; 

• Iegādāti 5 zivju izkraušanas hidrauliskie 

manipulatori. 

 



Atbalsts zvejniekiem 
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Investīcijas zvejas ostās: 

• Īstenoti 29 projekti; 

• Atjaunoti moli 1 zvejas ostā; 

• Rekonstruētas 11 zvejas kuģu piestātnes; 

• Iegādāti 11 ledus ģeneratori; 

• iegādāti 8160 izotermiskie konteineri; 

• iegādātās 5 zivju šķirošanas līnijas; 

• iegādāti 57 iekrāvēji. 

 



6 

Zvejas kuģu piestātņu un 
mola rekonstrukcija 

Atbalsts zvejniekiem 
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Zivju konteineru noliktava 
un zivju šķirotāji 

Atbalsts zvejniekiem 



Atbalsts zvejniekiem 
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Kolektīvie projekti: 

• Īstenoti 35 projekti; 

• Iegādāta 21 kravas mašīna zivju pārvadāšanai; 

• Iegādātās 7 zivju filēšanas iekārtas; 

• 11 Projektos iegādāts zivju saldēšanas aprīkojums. 
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Kolektīvi īstenots zivju 
šķirošanas uz saldēšanas 
cehs Liepājā 

Atbalsts zvejniekiem 



1
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Kolektīvi īstenota zivju 
sālīšanas iekārtu iegāde 
Ventspilī 

Atbalsts zvejniekiem 
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Kolektīvi īstenota reņģu 
filēšanas līnijas iegāde 
Liepājā 

Atbalsts zvejniekiem 



Atbalsts apstrādes uzņēmumiem 
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Atbalsts veids 
Atbalsta apjoms, 

milj. EUR 

Atbalsts zivju apstrādē 42,73 

Atbalsts dalībai starptautiskās izstādēs 3,88 

Kopā: 46,61 

Atbalsts zivju apstrādē: 

• 55 uzņēmēji īstenojuši 108 projektus; 

• 37 Projekti īstenoti zivju konservu ražošanai; 

• 21 Projektā iegādāts zivju kūpināšanas aprīkojums; 

• Uzbūvētas 14 jaunas un rekonstruētas 26 ražošanas ēkas. 
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Konservu ražotne Rietumu 
tirgiem 

Atbalsts apstrādes uzņēmumiem 



14 

Lašveidīgo zivju apstrādes 
cehs Ādažos 

Atbalsts apstrādes uzņēmumiem 
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Konservu ražošanas cehs 
Mērsragā 

Atbalsts apstrādes uzņēmumiem 
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Zivju pirmapstrādes un 
saldēšanas cehs Rīgā 

Atbalsts apstrādes uzņēmumiem 



Atbalsts akvakultūras uzņēmumiem 
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Atbalsts veids 
Atbalsta apjoms, 

milj. EUR 

Vides maksājums dīķsaimniekiem 5,73 

Atbalsts zivju audzēšanai (investīcijas) 20,39 

Kopā: 26,12 

• 74 uzņēmumi īstenojuši 111 investīciju projektus; 

• Uzstādītas 28 recirkulācijas sistēmas; 

• Uzbūvētas, vai pielāgotas zivju audzēšanai 27 ražošanas ēkas; 

• Īstenoti 3 projekti ar zivju audzēšanu caurplūdes baseinos; 

• Vides maksājumus saņēma 33 dīķsaimniecības uzņēmumi par kopējo 

dīķu platību 3340 ha. 
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Atbalsts akvakultūras uzņēmumiem 

Akvakultūras projekts ar 
ūdens caurplūdes 
baseiniem 
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Atbalsts akvakultūras uzņēmumiem 

Storu, foreļu un samu 
audzētava Liepājā 



2
0 

Atbalsts akvakultūras uzņēmumiem 

Foreļu audzētava Alūksnē 



21 

Atbalsts akvakultūras uzņēmumiem 

Storu audzētava Katlakalnā 



Atbalsts zivsaimniecības teritorijām 
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Atbalsts veids 
Atbalsta apjoms, 

milj. EUR 

Leader pieejas projekti zivsaimniecības teritorijās 13,45 

Atbalsts vietējo rīcības grupu darbības 
nodrošināšanai 

1,15 

Kopā: 14,6 

• Īstenots 621 projekts; 

• 333 projektos veikta teritorija labiekārtošana un infrastruktūras 

uzlabošana zivsaimniecības teritorijās; 

• 288 projektos veiktas investīcijas ar zivsaimniecību saistītā 

infrastruktūrā un pakalpojumos. 
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Lašu un nēģu zvejas aizsprostu 
ekspozīcijas atjaunošana 

Atbalsts zivsaimniecības teritorijām 
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Izveidotas laivu piestātnes 
ezeros un upēs 

Atbalsts zivsaimniecības teritorijām 



2
5 

Sakārtota pludmale 
Saulkrastos 

Atbalsts zivsaimniecības teritorijām 



Paldies par Jūsu uzmanību! 

2
6 


