
2014-2020:  
EJZF prioritātes un Rīcības 

programma 
Zivsaimniecības attīstībai 

Engure, 2014. gada 28. novembris 



Saturs 
 

1. EJZF un prioritātes 

 

2. LV EJZF rīcības programmas virzība 

 

3. Komisijas novērojumi 

 



EJZF 

1.0%  
 
 

 

 

 

2.5%  

 
 

 

 

 



EJZF mērķis 

EJZF ir finanšu instruments kas palīdzēs sasniegt 
reformētās Kopējas Zivsaimniecības politikas (KZP) 
mērķus un sniegs atbalstu ES Integrētās Jūrlietu 
politikas (IJP) ieviešanai. 



EJZF prioritātes 

• zvejniecība 

• akvakultūra 

• sekmēt KZP īstenošanu (datu vākšana, uzraudzība un 
kontrole) 

• SVVA  

• veicināt tirdzniecību un apstrādi 

• veicināt IJP īstenošanu  
 

 

 



EJZF RP virzība 

• 2014. gada 15. maijs – pieņemta Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regula (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 

 

• 2014. gada 5. augusts - LV kā pirmā dalībvalsts 
oficiāli iesniedza RP  

 

RP jāapstiprina 6 mēnešu laikā no tās iesniegšanas 
 

 

 



Neformālās 
konsultācijas 

2013 – 2014 

 

LV EJZF RP 
iesniegšana 

5.08.2014 

 

 

MARE un 
starpdirektorātu 
konsultācijas I 

Augusts 2014 

 

 

Novērojumu 
sagatavošana 

Septembris 2014 

 

 

Starpdirektorātu 
konsultācijas II par 
RP novērojumiem 

Oktobris 2014 

 

 

Novērojumi 
nosūtīti LV 

18.11.2014 

 

Precizēta RP 
iesniegta Komisijā 

Novembris 2014 

 

Starpdirektorātu 
konsultācijas III 

Decembris 2014 

 

 

RP 
apstiprināšana 

Decembris 2014 

 

11 MARE struktūrvienības 
25 Ģenerāldirektorāti 

EJZF RP pieņemšanas process 



Komisijas novērojumi par LV EJZF RP (1) 

• Labi aprakstīta stratēģija, kas saskan ar Eiropa 2020 
Stratēģijas mērķiem, atbilst KZP reformai un IJP, kā 
arī pilnībā atbalsta prioritātes, kas noteiktas EJZF 
Regulā 

• Laba SVID analīze, kopumā pārdomāta RP stratēģija, 
koncentrējot pieejamos resursus svarīgāko mērķu 
sasniegšanai 

 

 

 



Komisijas novērojumi par LV EJZF RP (2) 

• Uzsvars akvakultūras attīstībai, saskaņā ar KZP 
mērķiem un Ilgtspējīgas ES akvakultūras attīstības 
stratēģiskajām vadlīnijām.   

• Tomēr ņemot vērā neseno Eiropas Revīzijas palātas 
ziņojumu "Zivsaimniecības fonda atbalsts akvakultūras 
nozarei un tā efektivitāte", īpaša vērība būtu jāvelta: 
• Projektu atlases gaitā pienācīga uzmanība jāvelta biznesa plāna 

analīzei, it īpaši attiecībā uz recirkulācijas sistēmu projektiem 

• Nacionālās likumdošanas ietvaros jānosaka atbilstoši atlases 
kritēriji, lai nodrošinātu atbalstu projektiem ar augstāko 
potenciālo vērtību 

• Jānodrošina mehānismi, kas garantē regulāru un visaptverošu 
projektu ieviešanas rezultātu pārbaudi atbalsta saņēmēju līmenī.  

 

 

 



Komisijas novērojumi par LV EJZF RP (3) 

• Koncentrācija ieviešot SVVA , samazinot VRG skaitu 
un orientējoties uz atbalstu piekrastes  teritorijām.  

 Vienlaikus būtu svarīgi panākt, lai ieviešot SVVA stratēģijas, tiktu 

 nodrošināta atbilstoša zvejniecības nozares  pārstāvniecība VRG 
 lēmumu pieņemšanas procesā. 

• Galīga zvejas darbību pārtraukšanu tiek plānots 
īstenot, izmantojot selektīvu un limitētu pieeju 

 Jāņem vērā, ka, izvērtējot šīs aktivitātes atbalsta efektivitāti 

 iepriekšējā periodā, ir secināts, ka, neskatoties uz ievērojamo 
 atbalstu, plānotie rezultāti kopumā dalībvalstīs ne vienmēr ir sasniegti 

 Īpaša uzmanība dalībvalstīm jāvelta, lai apstiprinātu tādu 

 kompensāciju aprēķināšanas metodiku, kas novērš pārmērīgu 
 kompensāciju apmēru noteikšanu  

   

  

 

 



Komisijas novērojumi par LV EJZF RP (4) 

• Piesardzīga pieeja, plānojot sagaidāmos rezultātus 
atsevišķām prioritātēm 

• Metodiku apraksti kompensāciju aprēķināšanai – 
viedokļu saskaņošana 
• Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus 

• Uzglabāšanas atbalsts 

• Galīga zvejas darbību pārtraukšana 

 

 
 

 

 



Paldies par uzmanību! 


