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Zemkopības ministrija 

11.09.2014. 



 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 

(ES) Nr. 508/2014  (2014. gada 15. maijs) par Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) stājās spēkā 

š.g. 21.maijā; 

 Saskaņā ar š.g. 11.jūnija EK īstenošanas lēmumu 

Latvijai 2014.-2020.gadam pieejams 139 833 742 eiro 

EJZF līdzfinansējums; 

 ZRP šā gada 5.augustā tika iesniegta Eiropas Komisijā. 

ZRP 2014-2020 
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LV finansējums

ES finansējums (datu vākšana,
kontrole, intervence, IJP)

ES finansējums (exEZF)

183,6 

Latvijai pieejamais EJZF publiskais finansējums 
Salīdzinājums  2007-2013 pret 2014-2020, milj. EUR 

+9,2% 166,7 



o Akvakultūras produkcijas ražošanas apjomu pieaugums, 

pievienotās vērtības radīšana, noieta tirgu attīstība; 

o Zvejniecības konkurētspēja;  

o Zvejas produktu apstrādē jaunu produktu, tehnoloģiju 

attīstība, produkcijas noieta tirgu paplašināšana; 

o Kooperācijas veicināšana un darbību dažādošana (īpaši 

akvakultūrā un piekrastes zvejā); 

o Zivsaimniecības radītā pievienotā vērtība balstīta uz 

zināšanām un zinātnes atziņām; 

o Zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstība.  

 

Galvenie uzstādījumi 2014.-2020. periodam  
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Atbalsts zvejniecībai – 41,9 milj. EUR 

 Zvejas flotes modernizācija – investīcijas drošības, darba apstākļu uzlabošanā, 

ieguldījumi selektīvākos rīkos, zvejas produktu kvalitātes uzlabošana, nosacījumu izpilde 

saistībā ar nevēlamo nozveju, energoefektivitātes uzlabošana; 

 Galīga zvejas darbību pārtraukšana – kompensācijas zvejas kuģu sadalīšanai; 

 Inovācijas – zvejnieki un zvejnieku ražotāju organizācijas veic sadarbībā ar 

zinātniskajām institūcijām; 

 Investīcijas zvejas ostās un izkraušanas vietās – investīcijas zvejai nepieciešamajā 

infrastruktūrā, izkrauto produktu kvalitātes uzlabošana, kontroles un izsekojamības 

uzlabošana;   

o Gadījumā, ja projektu īsteno ostu pārvalde, tai pirms projekta iesniegšanas jāsaņem 

ostā esošo zvejnieku organizāciju atbalsts projekta īstenošanai. 

 Uzglabāšanas atbalsts – zvejnieku ražotāju organizāciju veiktajiem intervences 

pasākumiem. Pasākumu ievieš no 2014. līdz 2018.gadam. 

 Ražošanas un tirdzniecības plāni - atbalsts ražotāju organizācijām ražošanas un 

tirdzniecības plānu izstrādei un ieviešanai; 

 Pievienotā vērtība un produktu kvalitāte zvejniecībā – atbalsts kolektīvajiem 

projektiem; 

 Atbalsts resursu saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai - atbalsts tiešai zivju 

krājumu papildināšanai (zušu vai lašu pārvaldības plāni) Ievieš BIOR. 
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Atbalsts akvakultūrai – 46,3 milj. EUR 

 Investīcijas akvakultūras uzņēmumos – produktīvi ieguldījumi, sugu 

dažādošana, produktu kvalitāte, labturība, aizsardzība pret savvaļas 

plēsoņām, resursu efektīva izmantošana, energoefektivitāte, investīcijas 

darbību dažādošanai. Atbalsts iekārtām, būvniecībai, rekonstrukcijai. 

 Kompensācijas akvakultūrai, kas nodrošina vides pakalpojumus – 

hektārmaksājumi dīķsaimniecībām, uzņemoties 5 gadu saistības par 

praksi, kas ir virs likumdošanas prasībām; 

 Inovācijas - veic sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām; 

 Konsultācijas, apmācības – konsultāciju pakalpojumi, profesionālā 

apmācība, mūžizglītība, pieredzes un labās prakses apmaiņa. Ievieš 

sadarbībā ar Zivsaimniecības sadarbības tīklu. 

 

 

 



 Atbalsta intensitāte: 

 MVU - 50%; 

 pārējiem uzņēmumiem – 30%; 

 traktortehnikai – 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, netiek 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. 

Investīcijas akvakultūrā 
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Piemērojot līdzīgu metodiku kā 
pašreizējā periodā, vienlaikus 
diferencēt atbalsta apjomu: 

 ražojot 500-600 kg/ha atbalsts 100%; 

 ražojot 300–500 kg/ha atbalsts 80% 
no standarta kompensācijas; 

 ražojot 200-300kg/ha atbalsts 60%. 

Slieksni minimālajam ražošanas 
apjomam paaugstināt līdz 200 kg/ha 

 

 

Kompensācijas akvakultūrai,  
kas nodrošina vides pakalpojumus 
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EZF 2007.-2013. nosacījumi: 
 kompensācija 343 euro/ha 

gadā; 
 piecu gadu saistības 

dīķsaimniecībām: 
• saražotās produkcijas 

pārdošana vismaz 171 euro 
gadā no ha pieteiktās platības;  

• zivju blīvumu dīķos robežās no 
120-600 kg/ha; 

• dīķu mēslošanas ierobežojums; 
• dīķu uzpludināšanas un 

vasarošanas ierobežojumi; 
• darbību uzskaite reģistrācijas 

žurnālā. 
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Atbalsts tirdzniecībai un apstrādei – 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; 

 

- Tirdzniecības pasākumi – dalība starptautiskās izstādēs, reklāmas 

kampaņas, tirgus izpēte, produktu sertifikācija, zvejas un akvakultūras 

produktu izsekojamības veicināšana. Atbalsta pretendenti – ražotāju 

organizācijas, NVO. 

 



 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. 

 

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde 
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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. 

o 6% LV teritorijas - 60% zivsaimniecības 

uzņēmumu, 78% zivsaimniecībā nodarbināto 

Atbalsts zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgai attīstībai –  
15,0 milj. EUR 



 Sabiedrības virzīta vietējā attīstība - pamatprincips ir pieeja „no apakšas uz 

augšu” 

 Vietējās rīcības grupas (VRG) izstrādā un īsteno teritorijas attīstības stratēģijas 

 Iedzīvotāju skaits VRG, kas pretendē uz publisko atbalstu, teritorijā ir no 10 

000 līdz 125 000. Pilsēta VRG teritorijā iekļaujas kopā ar novadu mazākajām 

teritoriālajām vienībām. 

 Nodrošina zivsaimniecības nozares ievērojamu pārstāvniecību VRG un 

stratēģijas izstrādē un īstenošanā 

 Zivsaimniecības teritorijas attīstības stratēģija veicina jūrlietu un piekrastes 

sniegto iespēju izmantošanu 

Atbalsta saņēmēji:  

Fiziskas un juridiskas personas, biedrības un nodibinājumi un vietējās 

pašvaldības, kas projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā 

Atbalsts zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgai attīstībai 
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Atbalsts zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgai attīstībai  

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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 Pamata atbalsta intensitāte (izņemot piekrastes zveju): 

 komersantiem, kas atbilst MVU definīcijai – līdz 50%; 

 komersantiem, kas NEatbilst MVU definīcijai – līdz 30%; 

 Piekrastes zvejai – līdz 80%; 

 Ražotāju organizācijām – līdz 75% (izņemot – atbalsts zvejas 

produktu uzglabāšanai – līdz 100%); 

 NVO – līdz 60%; 

 Valsts un zinātniskajām institūcijām – līdz 100% 

Piemērojamās atbalsta intensitātes 
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 Inovācijas zvejniecībā, akvakultūrā 

 Atbalsta pretendenti un atbalsta intensitātes: 

 zinātniska institūcija (100%); 

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

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

 

Atbalsta saņēmējs valsts institūcijas: 

 Datu vākšana (6,6 milj. eur) 

 Atbalsts datu vākšanas programmas īstenošanai; 

 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. 

 

 

Jauni pasākumi 2014.-2020. 
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Paldies! 


