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Pieejamais 
finansējums  

Izmaksātais 
finansējums 

Tiek īstenoti 
projekti 

Atbalsts zvejniecības nozarei 42,4 17,2 10,9 

Atbalsts zivju apstrādes nozarei 49,8 6,4 7,4 

Atbalsts akvakultūras nozarei 46,3 6,8 9,4 

Atbalsts zivsaimniecības teritorijām 15 2,8 4,5 

Cits atbalsts zivsaimniecības 
nozarei 

29,2 8,4 8,7 

Kopā 182,7 41,6 40,9 

milj. EUR 
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Investīcijas zvejas ostās (21/13): 

• Pagarināti moli Pāvilostā (darbi gandrīz pabeigti) 

• Rekonstruēta 1 zvejas kuģu piestātne (3 piestātnes vēl tiek 

rekonstruētas) 

• Uzbūvētas 2 saldētu zivju glabātuves un 2 rīku noliktavas 

• Iegādāti 530 izotermiskie konteineri 

• Iegādāta 1 zivju šķirošanas līnija un 1 zivju sūknis 

• Iegādāti 32 iekrāvēji 

• Rekonstruēti laukumi pie piestātnēm – 9109 m2 

 

Atbalsts zvejniecības nozarei 
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- Rekonstruēta piestātne 
Salacgrīvas ostā 
 

- Uzbūvētas jaunas saldētu zivju 
glabātuves Ventspils un Skultes 
ostās 

Atbalsts zvejniecības nozarei 
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Investīcijas kolektīvos pievienotās vērtības projektos 

(11/3): 

• Uzbūvēta 1 zivju miltu rūpnīca (vēl viena rūpnīca tiek būvēta) 

• Iegādātas 2 produkcijas pārvadāšanas automašīnas 

• Iegādāti 2100 izotermiskie konteineri 

• Iegādāta 1 zivju ķidāšanas un filetēšanas līnija 

• Iegādāti 18 iekrāvēji 

 

Atbalsts zvejniecības nozarei 
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- Zivju miltu ražotne Talsu novadā 
 

- Baltijas jūras zivju ķidāšanas un 
filēšanas līnija Liepājā 

Atbalsts zvejniecības nozarei 



Atbalsts zvejniecības nozarei 
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Investīcijas zvejas kuģos (6/3) -  modernizēti 3 kuģi: 

• navigācijas aprīkojums 
• drošības vestes, glābšanas plosti, ugunsdrošības 
aprīkojums 
• sadzīves tehnika 
• hidrauliskais manipulators kravas celšanai u.c. 
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Investīcijas zivju produkcijas apstrādē (36/25): 

• Uzbūvētas 2 jaunas ražotnes, kā arī veikta rekonstrukcija 3 ražošanas 

uzņēmumos 

• Uzbūvētas 2 jaunas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas esošām ražotnēm 

• Iegādāts zivju kūpināšanas aprīkojums 5 ražotnēs 

• Uzbūvētas 4 jaunas saldētavas 

• Uzstādīti saules paneļi 2 ražotnēs 

• Iegādātas 22 automašīnas izejvielu un gatavās produkcijas pārvadāšanai 

• Iegādātas 3 zivju filēšanas iekārtas 

 

Jaunu noieta tirgu meklēšana  

• Iesniegti 19 projekti - apmeklētas 27 starptautiskas izstādes, kuru 

ietvaros meklēti jauni noieta tirgi un jauni sadarbības partneri 

 

Atbalsts zivju apstrādes nozarei 
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Atbalsts zivju apstrādes nozarei 

- Zvejnieku īstenots 
projekts Rojā: 
reņģu/brētliņu preservi 



1
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Atbalsts zivju apstrādes nozarei 

- Lašveidīgo zivju apstrādes 
cehs Ādažos 
 

- Lašveidīgo zivju apstrādes 
cehs Smārdē 
 

- Konservu ražotne Engurē 
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Investīcijas akvakultūras uzņēmumos (21/12): 

• Uzbūvētas 3 jaunas akvakultūras ražotnes, 3 recirkulācijas sistēmas 

esošās audzētavās 

• 2 projektos iegādāts zivju apstrādes aprīkojums 

• Iegādāti 6 traktori/ekskavatori dīķu un to krastu sakārtošanai, iztīrīšanai 

• Iegādātas 3 zivju inkubācijas sistēmas 

• Rekonstruēts 1 dīķis 

• Vides maksājumus saņem 31 dīķsaimniecības uzņēmumi - kopējā dīķu 

platība 3816,94 ha 

 

 

Atbalsts akvakultūras nozarei 
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- Siltūdens zivju audzētava 
Vecpiebalgā 
 

- Zivju mazuļu audzētava Nagļos 

Atbalsts akvakultūras nozarei 
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- Zivju dīķu tīrīšanas tehnikas iegāde 
dīķsaimniecībā 
 

- Inkubācijas iekārtu iegāde, 
uzstādīšana zivju uzglabāšanas ēkā 

Atbalsts akvakultūras nozarei 
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Īstenoti  

- 23 uzņēmējdarbības projekti, 

pievienotās vērtības radīšanai vai 
darbību dažādošanai 

- 29 sabiedriskā labuma projekti 

kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanai un vides resursu 
izmantošanai 
 

Atbalsts zivsaimniecības teritorijām 
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Atbalsts zivsaimniecības teritorijām 

- Zvejnieku saimniecības 
darbības dažādošana: 
mežistrāde ziemas periodā 
 

- Nozvejotās un apstrādātās 
zivju produkcijas izbraukuma 
tirdzniecība 
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Atbalsts zivsaimniecības teritorijām 

- Radīta pievienotā vērtība: 
iegādāts aprīkojums nēģu 
iepakošanai burciņās 
 

- Radīts jauns un inovatīvs 
pakalpojums: makšķerēšanas 
pakalpojumu sniegšana un 
izbraucieni jūrā 



Paldies par Jūsu uzmanību! 
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