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2020.gada 27.novembris

Nozares attīstības tendences un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 

sniegtās iespējas 



Pieejamais publiskais finansējums zivsaimniecības 

nozares attīstībai 

2014-2020. gadam, milj. EUR
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Nozveja, tonnas

Avots:  CSP un ZM 3

Baltijas jūrā

• Zveju aiz piekrastes ūdeņiem veica 51 kuģis, bet piekrastes ūdeņos - 605 zvejas laivas;

• 2019. g. - brētliņu nozvejas pieaugums +1,6 tūkst. t (nozvejas kvotas tika izmantotas 99,4%);

• Reņģu nozvejas samazinājums -1,3 tūkst. t (nozvejas kvotas tika izmantotas 98,7%);

• Mencu nozvejas samazinājums -1,0 tūks. t (nozvejas kvotas tika izmantotas 19,3%).
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Nozveja tāljūrā, tonnas

Avots:  CSP un ZM 4

• Ar tāljūras zveju 2019. gadā nodarbojas 5 zvejas kuģi;

• NEAFC un Svalbāras zvejas rajonos zvejo garneles, sarkanasarus un mencas;

• Marokas Karalistes ūdeņos un Mauritānijas Islāma Republikas ūdeņos zvejo pelaģiskās sugas –

stavridas,  skumbrijas, sardīnes un sardinellas.
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Atbalsts zvejniecībai
 Zvejas ostas un izkraušanas vietas

15 projektos būvniecība (noliktavas, saldētavas vai atvēsinātavas, zvejas

kuģu piestātnes, molu pagarināšana, teritorijas labiekārtošana), 19

projektos pamatlīdzekļu iegāde (iekrāvēji un pārvadātāji, konteineri,

mazgāšanas iekārtas, svari, saules paneļi, video novērošanas un

ugunsdrošības sistēmas, zivju sūkņi u.c.).

 Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana
16 projektos jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde (kravu celšanas tehnika,

specializētais transports, mazgāšanas iekārtas, tehnoloģiskās līnijas,

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, u.c.), tai skaitā 2 projektos zivju proteīna un

eļļas ražotnes izveide,1 projektā teritorijas labiekārtošanas darbi un 1

projektā noliktavas un administratīvo telpu būvniecība.

 Inovācija
7 projektos jaunu produktu receptūru un tehnoloģiju izstrāde, ražošanas

efektivitātes paaugstināšana, 2 projektos zemūdens akustiskā raidītāja

izstrāde un testēšana roņu nodarīto postījumu samazināšanai zvejā, 2

projektos automatizēto risinājumu izstrāde roku darba aizstāšanai zivju

apstrādē.

 Zvejas flotesmodernizācija
3 projektos atbalsts zvejnieku drošībai un veselības nodrošināšanai uz

kuģiem (glābšanas hidrotērpi, vestes, plosti un riņķi, kompasi u.c.).

 Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana
Kompensācijas par 41 zvejas kuģiem un 139 zvejniekiem, tai skaitā saistībā

ar Covid-19 kompensācijas par 17 zvejas kuģiem un 64 zvejniekiem.

 Kompensācijas par roņu nodarītajiem zaudējumiem
Kompensācijas izmaksātas 49 projektiem.

 Atbalsts ražotāju organizācijām
2 RO atbalsts plānu izstrādei un īstenošanai (261 tūkst. EUR).

 Galīga zvejas darbību pārtraukšana
Plānots atvērt pasākumu kuģu sadalīšanai.

5



Akvakultūra

Avots: CSP 
6
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tūkst. EUR

• 2019.gadā ekonomiski aktīvi bija 79 akvakultūras  uzņēmumi;

• akvakultūras produkcijas ražošanai tika izmantoti:

- 648 dīķi ar kopējo platību 4950,7 ha (-4,6% salīdzinot ar 2018. gadu);

- 1194 baseini ar tilpumu 15161 m3 lielu tilpumu (-3,7%);

- 46 recirkulācijas sistēmas ar 9945,5 m3 lielu tilpumu (+73,6%);

• 81,8% no realizētā apjoma sastāda karpas, arvien plašāk tiek audzētas arī varavīksnes foreles, 

stores, Āfrikas sami un citas sugas.
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Atbalsts akvakultūrai

 Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā
13 projektos būvniecība (recirkulācijas sistēmas, baseini, meniķi,

inkubācijas cehi, administrācijas ēkas, teritorijas labiekārtošana,

atvēsinātavas, žoga izbūve u.c.), 19 projektos pamatlīdzekļu iegāde

(konteineri, svari, tehnoloģiskās līnijas, traktori, ekskavatori,

aukstuma iekārtas, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, laboratorijas

aprīkojums, piekabes, pārstrādes iekārtas, aeratori u.c.).

 Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus
35 projektos atbalsts dīķsaimniecībām paaugstinātu vides saistību

pasākumu īstenošanai, izmantojot audzēšanu ar ekstensīvām

metodēm (kopējā platība 3781 ha).

 Inovācija
1 projektā akustiski-optiskās sistēmas izstrāde putnu nodarīto

postījumu samazināšanai akvakultūrā, 1 projektā dīķu akvakultūras

zinātnisko laboratoriju pārvietojamais komplekss,1 projektā ūdens

kvalitātes monitoringa un dīķsaimniecību pārvaldības kiberfizikālās

infrastruktūras izstrāde produktivitātes paaugstināšanai, 1 projektā

mikroaļģu kultivēšanas aprobēšana slēgtās akvakultūras sistēmās un

to efektivitātes novērtējums zivju barībā un 1 projektā zivju

audzētavas "Tome" nacionālas nozīmes inovāciju infrastruktūras

centra akvakultūrā izveide.

 Kompensācijas Covid-19 sekumazināšanai
3 projektiem izmaksātas kompensācijas (66 tūkst. EUR).

 Konsultāciju pakalpojumi akvakultūras saimniecībām
3 projektos atbalsts BIOR konsultāciju sniegšanai akvakultūras

saimniecībām. 8



Zivju produkcijas un sagatavoto un konservēto  zivju  ražošanas 
apjoms un vērtība*

8Avots: CSP *Neskaitot  atvēsinātu un saldētu zivju produkciju no zvejas kuģiem

Zivju apstrāde



Atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādei, 

tirdzniecībai

 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

19 projektos būvniecība (ražošanas cehi, saldētavas,

teritorijas labiekārtošana), 60 projektos pamatlīdzekļu

iegāde (zivju šķirošanas iekārtas, apstrādes iekārtas,

iepakošanas iekārtas, saldētavas aprīkojums, vakuuma

iepakošanas iekārtas, kūpināšanas krāsnis, svari, saules

baterijas, tara, specializētais transports, kraušanas

tehnika u.c.).

4 projektos izmaksātas kompensācijas Covid-19 seku

mazināšanai (0,8 milj. EUR).

 Tirdzniecības pasākumi

Zivsaimniecības uzņēmumu dalība vairāk kā 50

starptautiskajās izstādēs, 2 projektos produktu ilgtspējas

sertifikācija (reņģēm un brētliņām), 4 projektos tirgus

izpēte, 1 projektā grāmatas „Rīgas šprotes” izveide.
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Zivju produktu eksporta un importa apjomi, (tūkst. t)

Avots: CSP 11

Zivsaimniecības nozares ieguldījums kopējā Latvijas eksporta apjomā naudas 

izteiksmē – 1,65%

Ārējās tirdzniecības bilance 2019 ir pozitīva +35,1 milj.EUR

Zivju produkcijas un zivju konservu tirgi
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Avots: CSP
11

 Eksports uz 48 valstīm;

 Zivju produkcijas eksporta apjoms (2019./2018.) 

samazinājās par 24,9% (būtiskākais kritums 

tāljūras zvejā);

 Eksports uz ES valstīm (2019./2018.) 

samazinājās par 25,6% ( visbūtiskāk nokritās 

eksports  uz Lietuvu - 4,7 tūkst. t, Dāniju - 1,2 

tūkst. t, Poliju – 1,1 tūkst. t;

 Eksports uz trešajām valstīm (2019./2018.) 

samazinājās par 24,5% vai par 20,1 tūkst. t. 

 Nostiprinājās pozīcijas  Ukrainā, Norvēģijā, 

Ganā, Baltkrievijā. 

 Jauni tirgi – Maroka un Kanāda.
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Avots: CSP
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 Eksports uz 64 valstīm;

 Eksports uz ES valstīm (2019./2018.) 

samazinājās par 2,2% tonnās, bet 

palielinājās par 15,5% naudas 

izteiksmē; 

 ES valstu īpatsvars  veidoja 54,7%;

 Muitas ūnijas valstu īpatsvars (Krievija, 

Baltkrievija un Kazahstāna) – 2,1% ;

 Nostiprinājās pozīcijas Turkmenistānā, 

Uzbekistānā, Ukrainā;

 Jauni tirgi – Tadžikistāna, Kazahstāna, 

Bosnija un Hercegovina, Šrilanka. 11,3
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Atbalsts zivsaimniecības teritorijas attīstībai (SVVA)
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Pasākuma aktivitātes

Projektu veidi



Normatīvo aktu izmaiņas 
2020.gadā

Lai nodrošinātu Zvejniecības likumā paredzētā deleģējuma izpildi saistībā

ar zvejas licenču (atļauju) izsniegšanas funkciju nodošanu pašvaldībām

tika sagatavoti grozījumi Ministru kabineta trīs noteikumos:

- par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos (noteikumi Nr. 295);

- par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas

ūdeņos, (noteikumi Nr. 296);

- kā arī par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos (noteikumi Nr.

790);

Grozījumi stājušies spēkā š.g. 1.jūlijā.

1
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Zvejas noteikumu aktualitātes:

Izmaiņas nozvejas reģistrācijā:

- jūras piekrastes zvejniekiem nozvejas dati jāievada elektroniski informācijas sistēmā
LZIKIS:

ar 2021.gada 1.janvāri - attiecībā uz komerciālo zveju;

ar 2023.gada 1.janvāri - attiecībā uz pašpatēriņa zveju.

* iekšējo ūdeņu zvejā zvejniekiem šī prasība ir brīvprātīga un zvejnieki var izvēlēties
lietot elektronisko zvejas datu reģistrāciju vai darīt to papīra formā.

Izmaiņas zvejas rīku marķēšanā:

prasības zvejniekiem uz marķēšanas zīmes norādīt LZIKIS automātiski piešķirto
pastāvīgo zvejas atļaujas (licences) numuru* (turpmāk tas katru gadu paliks nemainīgs).

* piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejas rīku marķējumi, kas veikti saskaņā ar Valsts vides
dienesta līdz 2020. gada 30. jūnijam izsniegtajām zvejas atļaujām (licencēm), ir derīgi
līdz zvejas atļaujas (licences) termiņa beigām.

1
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Zvejnieku nodarbināšanas 
noteikumi

• Pieņemti 2020. gada 17. novembrī

• Paredz nosacījumus zvejnieku nodarbināšanai uz 
zvejas kuģiem.

• Noteiktas pamatprasības zvejnieku nodarbināšanai, 
īpašu uzmanību pievēršot darba līguma nosacījumiem, 
darba apstākļiem, zvejas kuģu kapteiņa pienākumiem, 
minimālajam vecumam darbam uz zvejas kuģa, 
zvejnieku darba laikam, prasībām uzturam un 
dzeramajam ūdenim, aizsardzībai pret slimību, traumu 
vai nāvi saistībā ar darbu, nelaimes gadījumu 
novēršanai, kā arī privātajiem darba tirgus 
pakalpojumiem zvejniekiem.

1
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Paldies par uzmanību!

Aktuālā informācija pieejama ZM  tīmekļa vietnē: 

http://www.zm.gov.lv


