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Zivsaimniecības nozares ieguldījums 
kopējā Latvijas  tautsaimniecībā 2016.g.

• Saražoto zivju produktu apjoms - 127,8 tūkst.t  
(+13,6% pret 2015.gadu)

• Nodarbināto skaits zivsaimniecībā 4,6 tūks. cilvēku 
(30% samazinājums pret 2014.gadu)

• Zivju produkti bija trešā nozīmīgākā  prece Latvijas 
pārtikas produktu eksportā               
(1,9% no Latvijas kopējā eksporta apjoma)

• Zivju produktu ārējās tirdzniecības bilance 
saglabājās pozitīva +22 milj. EUR  

(Ārējās tirdzniecības deficīts valstī -1890 milj. EUR)
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Pieejamais publiskais finansējums 

zivsaimniecības nozares attīstībai 

2014-2020.gadam, miljoni EUR

* Saskaņā ar EK iesniegtajiem grozījumiem ZRP
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Nozveja Baltijas jūrā, tonnas

Datu avots:  CSP un ZM, 2017

Zvejas iespējas 

stabilas, ar 

nelielu krituma 

tendenci

Baltijas jūrā

Vērtības pievienošana 
nozvejai

Piezvejas izmantošana 
(piem. grunduļi)

Blakusproduktu apstrāde

Iespējas konkurētspējas un ilgtspējas nodrošināšanai

Produktivitāte zvejniecībā, tūkst. EUR/nodarbinātie

Zvejniecība
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Atbalsts zvejniecībai

Inovācija - atbalsts zinātniskajām institūcijām sadarbībā ar
zvejniekiem, apstrādātājiem jaunu vai ievērojami uzlabotu
produktu, aprīkojuma, procesu un metožu izstrādei (līdz
komercializācijai), inovāciju tehniskās un ekonomiskās īstenošanas
iespēju izpētei

Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju
izmantošana – atbalsts nozares NVO (RO) kolektīvām
investīcijām nozvejas, ieskaitot nevēlamās nozvejas, apstrādei,
blakusproduktu izmantošana

Zvejas ostas un izkraušanas vietas – atbalsts kolektīvām
investīcijām zvejniekiem nepieciešamo ostas darbību
nodrošināšanai – izkraušanai, uzglabāšanai, pirmapstrādei ostas
teritorijā

Tirdzniecības pasākumi – atbalsts produktu sertifikācijai, tirgus
izpētei, dalībai starptautiskās izstādēs, reklāmas kampaņām (bez
preču zīmju izmantošanas)

Atbalsts ražotāju organizācijām RO plānu izstrādei un
īstenošanai, zvejas produktu uzglabāšanas pasākumiem

Flotes modernizācija – atbalsts zvejnieku drošībai un veselības
nodrošināšanai uz kuģiem, kā arī zvejas rīku selektivitātei

Publiskais finansējums, 

milj. EUR
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Akvakultūra

Datu avots: CSP 

Karpas

Stores

Āfrikas sami

Varavīksnes forele

Citas sugas

Produkcijas apjoms un   vērtība

Produktivitāte, tūkst. EUR/nodarb.
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Atbalsts akvakultūrai

Inovācija - atbalsts zinātniskajām institūcijām sadarbībā ar
akvakultūras nozari jaunu vai ievērojami uzlabotu produktu,
aprīkojuma, procesu un metožu izstrādei (līdz
komercializācijai), inovāciju tehniskās un ekonomiskās
īstenošanas iespēju izpētei

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā – atbalsts
akvakultūras produkcijas ražošanas apjoma kāpināšanai,
ražošanas efektivitātes palielināšanai, sugu dažādošanai,
dzīvnieku veselības un labturības nodrošināšanai,
aizsardzībai pret savvaļas plēsoņām, produktu kvalitātes
uzlabošanai un vērtības pievienošanai

Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus – atbalsts
dīķsaimniecībām paaugstinātu vides saistību pasākumu
īstenošanai, izmantojot audzēšanu ar ekstensīvām metodēm

Konsultāciju pakalpojumi akvakultūras saimniecībām –
iespēja saņemt konsultāciju pakalpojumus. BIOR sniedz
bezmaksas konsultācijas, bet praktiskām nodarbībām
ārvalstīs 20% izmaksu sedz akvakultūras saimniecība. Citām
izglītības iestādēm, kas pieteikušās atbalsta un sniedz
konsultācijas, 20% izmaksu sedz akvakultūras saimniecība.

Publiskais finansējums, 

milj. EUR
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Zivju produkcijas un sagatavoto un konservēto  zivju  ražošanas apjoms un vērtība*

Datu avots: CSP 

*Neskaitot  zivju produkciju no zvejas kuģiem

Zivju apstrāde

Produktivitāte, tūkst. EUR/nodarb.
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Atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādei

Avots: CSP

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
- atbalsts zvejas un akvakultūras produktu
ražošanas attīstībai, jaunu vai uzlabotu
produktu, procesu ieviešanai ražošanā

Tirdzniecības pasākumi – atbalsts produktu
sertifikācijai, tirgus izpētēm, dalībai
starptautiskās izstādēs, reklāmas kampaņām
(bez preču zīmju izmantošanas)

Publiskais finansējums, 

milj. EUR
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Apstrāde Tirdzniecības pasākumi

Rezervēts Atlikums
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Zivju produktu eksports (I)
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Zivju produkcijas (bez konserviem) eksporta struktūra, 2015.-2016. ( tūkst. t)

ES valstis NVS valstis Pārējās valstis
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Sagatavoto un konservēto zivju eksporta struktūra, 
2015.-2016. ( tūkst. t)

ES valstis NVS valstis Pārējās valstis
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Avots: CSP
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Galvenās Latvijas sagatavoto un 
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2016.gadā (% no kopējā apjoma)

Zivju produktu eksports (II)
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Pievienotās vērtības veidošana
0,52 milj. EUR
12 projekti

Darbību dažādošana
0,64 milj. EUR
19 projekti

Vides resursu izmantošana
1,8 milj. EUR
24 projekti

Zvejas vai jūras kultūras 
mantojums
3,4 milj. EUR
28 projekti

Publiskā finansējuma 
atlikums

8,3 milj. EUR

Atbalsts zivsaimniecības teritorijas attīstībai
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Projektu iesniegumu iesniegšana EJZF atbalstam

2018.gada 1.pusgadā

Inovācija

Zvejas flotes modernizācija

Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Inovācija

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un 
konsultāciju pakalpojumi

Ražošanas un tirdzniecības plāni

Uzglabāšanas atbalsts

Tirdzniecības pasākumi

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
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Paldies par uzmanību!

Aktuālā informācija pieejama ZM un LAD tīmekļa vietnēs: 
http://www.zm.gov.lv
http://www.lad.gov.lv 
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