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Programmas sagatavošana

2018

• EK paziņojums par daudzgadu finanšu 
shēmu, EK likumdošanas priekšlikums

2019

• Regulu priekšlikumu* apspriešana, 
panākta vienošanās par Padomes vispārējo 
pieeju, Programmas SVID, diskusijas ar
partneriem

2020

• Programmas apstiprināšana EK, MK 
noteikumu sagatavošana, apstiprināšana, 
īstenošanas uzsākšana

2021-2027 Programmas īstenošana

* ES budžets, Kopīgo noteikumu regula, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda regula
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Finansējums Rīcības programmas 

zivsaimniecības attīstībai īstenošanai, miljoni 

EUR 

166,7

183,5

178,2

- 5,4 milj. EUR

135

140

125

43

44

42

2021-2027

2014-2020

2007-2013

ES līdzfinansējums LV līdzfinansējums

*2021-2027 dati ir indikatīvi



Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības [un akvakultūras] 

fonda 2021-2027 prioritātes un specifiskie mērķi *
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Veicināt ilgtspējīgu zivsaimniecību

un ūdens bioloģisko resursu

saglabāšanu

Stiprināt starptautisko okeānu pārvaldību

un veicināt nebīstamas, drošas, tīras un

ilgtspējīgi pārvaldītas jūras un okeānus

Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras

aktivitātes un zvejniecības un akvakultūras

produktu apstrādi un tirdzniecību

Sekmēt ilgtspējīgas zilās ekonomikas

izaugsmi un veicināt zvejniecības un

akvakultūras kopienu attīstību piekrastē un

iekšzemē

 Ekonomiskā, sociālā un vides ilgtspēja zvejniecībā

 Energoefektivitāte un CO2 emisiju mazināšana

 Zvejas jaudas pielāgošana zvejas iespējām

 Zvejas kontrole un zivsaimniecības datu vākšana

 Biodaudzveidības un ekosistēmu saglabāšana

 Ilgtspējīgu akvakultūras darbību

veicināšana

 Zivsaimniecības produktu mārketings,

kvalitāte, pievienotā vērtība, pārstrāde

 Stiprināt vides, kultūras, sociālo un cilvēku

resursu izmantošana un stiprināšana

zivsaimniecības kopienās

 Zināšanu par jūru, jūras novērošanas

attīstība

* Pasākumi regulā netiks definēti. Tos noteiks dalībvalsts saskaņā ar vajadzībām. Zvejniecībā būs noteikts neatbalstāmo darbību saraksts.



ZVEJNIECĪBA (Baltijas jūra, Rīgas līcis, piekraste)
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 Augstāka pievienotā vērtība.

 Inovāciju attīstība un zinātnes un nozares uzņēmumu

sadarbības sekmēšana.

 Investīcijas zvejas kuģos, kas saistītas ar veselību, kuģošanas

drošību un higiēnu.

 Zvejas rīku selektivitāte.

 Zvejniekiem nepieciešamo pakalpojumu un infrastruktūras

attīstība ostās.

 Sociāli ekonomiskie pasākumi zvejas pagaidu un galīgas

darbību pārtraukšanas gadījumā.

 Ieguldījumi ierīcēs zvejas rīku un loma aizsardzībai no savvaļas

dzīvnieku radītajiem postījumiem piekrastes zvejā.

 Roņu ietekmes mazināšana.

 Atbalsts pirmā zvejas kuģa iegādei jauno zvejnieku piesaistei.

 Jauno zvejnieku apmācības.

GALVENIE UZSVARI
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AKVAKULTŪRA
GALVENIE UZSVARI

 Produktīvas investīcijas akvakultūrā.

 Zinātnes un akvakultūras uzņēmumu sadarbības sekmēšana inovāciju

attīstībai.

 Kooperācijas sekmēšana.

 Augstākas pievienotas vērtības produkcijas ražošanas veicināšana.

 Akvakultūras dzīvnieku sugu dažādošana.

 Dīķsaimniecību kā bioloģiskās daudzveidības, ekosistēmas un vides

ilgtspējas veicinātāju attīstība.

 Bioloģiskās akvakultūras attīstība.

 Akvakultūras produkcijas eksporta veicināšana.

 Zināšanu pārnese un labās prakses apmaiņa.

 Dīķsaimniecību darbību dažādošana.

 Atbalsts par aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu

dzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem.



ZVEJAS UN AKVAKULTŪRAS PRODUKTU 

APSTRĀDE 
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 Investīcijas inovāciju, jaunu produktu, 

procesu attīstībai, tehnoloģiju ieviešanai.

 Investīcijas resursu efektīvai izmantošanai 

(energoefektivitāte u.tml).

 Eksporta veicināšana. Produkcijas noieta 

tirgu paplašināšana.

 Sadarbības ar zinātni veicināšana.

 Vides neproduktīvās investīcijas.

 Dziļāka sadarbība nozares ietvaros, tai 

skaitā kopprojekti.

 Atbalsts mājražotājiem un ģimenes 

uzņēmumiem.

GALVENIE UZSVARI
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GALVENIE UZSVARI

ZIVSAIMNIECĪBAI NOZĪMĪGĀS TERITORIJAS 

ATTĪSTĪBA – SVVA

Vietējās iniciatīvas pasākumi zivsaimniecībai

nozīmīgajā teritorijā - Baltijas jūras piekrastē;

 Pievienotās vērtības radīšana zivsaimniecības

produktiem;

 Ekonomiskās aktivitātes veicināšana;

 Darbību dažādošana zivsaimniecībā un citos zilās

ekonomikas sektoros;

 Vides pakalpojumu attīstība;

 Klimata pārmaiņu mazināšana;

 Zvejas un jūras kultūras mantojuma izmantošana.
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Paldies par uzmanību!


