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Pieslēgšanās:
Menti.com

Kods:   9 37 87 47

Jautājums: 

 Jūsu pārstāvētā nozare vai institūcija?
Atbilžu varianti:
• Zvejniecība
• Akvakultūra
• Apstrāde
• Publiska institūcija
• cits

Interaktīva iesaiste
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Kad būs pieejams atbalsts no nākamā
plānošanas perioda finasējuma?

Likumdevēju diskusijas arvien turpinās, īpaši
par atbalstu zvejniecībā, atbalsta intensitātēm, 
rādītājiem u.c.

ES regulējums

Ir izstrādes stadijā, atbilstoši progresam ar
ES regulējumu

Notiek neformālas konsultācijas ar EK

Mērķis ir iesniegt EK tūlīt pēc regulu
stāšanās spēkā

Rīcības programma
zivsaimniecības attīstībai

2021-2027

Izstrāde tiks uzsākta 2021.gadā

Primāri tiks izstrādāti pasākumiem, kuru
īstenošana ar 2014-2020 finansējumu
noslēgusies

MK noteikumi ieviešanai
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Rīcības programmas stratēģijas ietvars-
būtiskākie elementi (I)

ES līmenis

Kopējā zivsaimniecības
politika

Inegrētās Jūrlietu
politikas elementi

ES fondi- Eiropas Jūrlietu
un zivsaimniecības fonds

Eiropas Zaļais
kurss

Stratēģija no 
lauka līdz galdam

Stratēģija
Bioloģiskā

daudzveidība

Nacionālais līmenis

Nacionālais 
attīstības plāns

Bioekonomikas
stratēģija 

Rīcības programma 
zivsaimniecības attīstībai 2021-

2027



5

Rīcības programmas stratēģijas ietvars- būtiskākie
elementi (II)
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Rīcības programmas stratēģijas ietvars-
būtiskākie elementi (III)

ES stratēģija No lauka līdz galdam

 pārejai jābūt godīgai un taisnīgai, tā nedrīkstētu graut uzņēmēju konkurētspēju

 patērētājam, ražotājam, klimatam un videi izdevīga zivsaimniecības produktu aprite

 sektora konkurētspējīga iekļaušanās globālajā produktu ražošanas un piegādes ķēdē

 ražošanas metožu pilnveide, lai cita starpā stiprinātu to izturētspēju pret klimata pārmaiņām un veicinātu

ražošanas resursu lietderīgu izmantošanu

 efektīva zivsaimniecības produktu ražošanas sistēma, ilgtspējīgas ražošanas metodes, veselīgs patēriņš un

zudumu samazināšana, kā arī labāka uzglabāšana un iepakošana

 konkurences priekšrocību efektīva izmantošana, ražīguma uzlabojumi, kā arī ražošanas izmaksu samazināšana

 pētniecība un inovācija

 investīcijas tehnoloģijās, digitālajos risinājumos un ražošanas metožu attīstībā labāku klimata un vidisko

rezultātu sasniegšanai

saimniekošanu
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Ideja ir pirmais solis uz risinājumu!

Menti.com
Kods: 9 37 87 47

Jautājumi ( atbildes ne vairāk kā trīs vārdos, no kuriem viens ir pārstāvētā
nozare) : 

1. Kādas investīcijas jūsu uzņēmumā vai nozarē mazinātu
ražošanas procesa ietekmi uz vidi?

2. Kāda veida inovatīvus risinājumus vēlaties ieviest savā
uzņēmumā vai vēlaties redzēt nozarē?

3. Kādi digitāli risinājumi būtu noderīgi?
4. Kas pietrūkst inovāciju ienākšanai uzņēmumā, nozarē?

Rīcības programmas stratēģijas ietvars-
būtiskākie elementi (IV)

Interaktīva iesaiste
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Rīcības programmas intervences un indikatīvs* 
publiskais finansējums, milj. EUR 

* Indikatīvs, jo ES līmenī nav panākta vienošanās par EJZF un nacionālā līdzfinansējuma proporciju

Pieejams ap*
168,6 milj. EUR



Intervences veids: uzņēmējdarbības
konkurētspēja un dzīvotspēja*
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7,0
14%

15,0
31%

0,6
1%0,3

1%

7,0
14%

19,0
39%

Inovācijas
akvakultūrā

Investīcijas
akvakultūrā

Zināšanu pārnese
akvakultūrā

RO plānu īstenošana

Tirdzniecības
pasākumi

Atbalsts zvejas
produktu apstrādei

2. Ilgtspējīga akvakultūra un zvejas produktu 
apstrādes konkurētspēja un vides ilgtspēja, 

milj. EUR

5,5
26%

0,6
2%

13,0
61%

2,3
11%

Inovācija/sadarbība
ar
zinātni/pilotprojekti

Zvejas flotes
modernizācija

Pievienotā vērtība

Atbalsts piekrastes
zvejniekiem
vienreizēja
maksājuma veidā

1.Zvejniecības konkurētspēja un ūdens bioloģiskie
resursi, milj. EUR

* Saskaņā ar ZKP lemto
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Intervences veids: vide un biodaudzveidība, milj. 
EUR*

1,5
8%

1,5
9%

3,5
20%

11,0
63%

Kompensācijas par
roņiem piekrastei

Zivju dzīvotņu kvalitātes
uzlabošana

Integrētā jūrlietu politika

Akvakultūra, kas
nodrošina vides
pakalpojumus

* Saskaņā ar ZKP lemto
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Jauni atbalsta veidi

• Piekrastes zvejniekiem lietota kuģa iegādei un

darījumdarbības plānu īstenošanai;

• Dīķsaimniecībām atbalsts aizsargājamo un

nemedījamo dzīvnieku un putnu nodarītajiem

zaudējumiem;

• Atbalsts šķēršļu novēršanai ūdenstilpēs zivju dzīvotņu

saglabāšanai un nodrošināšanai;

• Sabiedrības virzīta vietējā attīstība:

• Investīcijas ostās plānots ieviest ar vietējo rīcības

grupu īstenotajām stratēģijām;

• Atbalsts zilās ekonomikas nozarēm, (izņemot

finanšu ietilpīgas investīcijas);

• Atbalsts VRG stratēģiju izstrādei un darbības

nodrošināšanai.

Pieeja saglabājas

Rezultātu izvirzīšana un

sasniegšana!
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Pieslēgšanās:
Menti.com

Kods: 9 37 87 47

Jautājums (lūgums norādīt arī nozari):

 Kāds atbalsta pasākums nākamajā periodā jums būtu
visbūtiskākais?

Interaktīva iesaiste
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Paldies par uzmanību!


