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Nozveja, tonnas 

Avots:  CSP un ZM, 2018 3 

Baltijas jūrā 

• Zveju aiz piekrastes ūdeņiem veica 55 kuģi, piekrastes ūdeņos komerczvejā iesaistītas 196 zvejas laivas; 

• 2017. g. - brētliņu nozvejas pieaugums  +7,6 tūkst. t (nozvejas kvotas  tika izmantotas 98,2%); 

• reņģu nozvejas  samazinājums -1,3 tūkst. t (nozvejas kvotas tika izmantotas 99,9%); 

• mencu nozvejas samazinājums  - 300t (nozvejas kvotas tika izmantotas 77%)  

 



Nozveja tāljūrā, tonnas 

 

 Avots:  CSP un ZM, 2018 
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•  NEAFC zvejas apgabalā zvejo sarkanasarus, mencas 

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

stavridas,  skumbrijas, sardīnes un sardinellas,    

 



ES valstu nozveja 2017.g.,  tūkst. t    

Avots: EUROSTAT dati, 2018. 
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Atbalsts zvejniecībai 

 Zvejas ostas un izkraušanas vietas – 13 projektos būvniecība 

(noliktavas, saldētavas vai atvēsinātavas, zvejas kuģu piestātnes, 

molu pagarināšana, teritorijas labiekārtošana), 14 projektos jaunu 

ražošanas pamatlīdzekļu iegāde (iekrāvēji un pārvadātāji, konteineri, 

mazgāšanas iekārtas, svari, saules paneļi, video novērošanas un 

ugunsdrošības sistēmas, zivju sūkņi u.c. iekārtas un aprīkojums). 

 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. 

iekārtas un aprīkojums), tai skaitā 2 projektos zivju proteīna un eļļas 

ražotnes izveide ietverot būvniecību. 

 Inovācija – 4 projektos jaunu produktu receptūru un tehnoloģiju 

izstrāde vai ražošanas efektivitātes paaugstināšana, kā arī 1 projektā 

zemūdens akustiskā raidītāja izstrāde roņu nodarīto postījumu 

samazināšanai piekrastes zvejā. 

 Zvejas flotes modernizācija – 6 projektos atbalsts zvejnieku 

drošībai un veselības nodrošināšanai uz kuģiem (glābšanas 

hidrotērpi, vestes, plosti un riņķi, ugunsdzēsības šļūtenes, veļas 

mašīnas u.c.) 

 Atbalsts ražotāju organizācijām - 3 RO atbalsts zvejas produktu 

uzglabāšanai, tai skaitā 2 RO atbalsts plānu izstrādei un īstenošanai. 
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Akvakultūra 

  

 

Avots: CSP  
7 

Iegūtās un realizētās produkcijas apjoms un realizētās 

produkcijas vērtība 

tūkst. EUR 

• 2017.gadā ekonomiski aktīvi bija 88 akvakultūras  uzņēmumi; 

• akvakultūras produkcijas ražošanai tika izmantoti: 

   - 769 dīķi ar kopējo platību 4649,5 ha (-6% salīdzinot ar 2016. gadu); 

- 1312 baseini ar tilpumu 16 052 m3 lielu tilpumu (+ 5,4%); 

- 34 recirkulācijas sistēmas ar 5944,3 m3 lielu tilpumu (+3%);  

• 75% no realizētā apjoma sastāda karpas, arvien plašāk tiek audzētas arī varavīksnes foreles, 

stores, Āfrikas sami un citas sugas. 

t 



Atbalsts akvakultūrai 

 Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā – 14 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 – 36 

projektos atbalsts dīķsaimniecībām paaugstinātu vides 

saistību pasākumu īstenošanai, izmantojot audzēšanu  ar 

ekstensīvām metodēm. 

 Inovācija – vienā projektā akustiski-optiskās sistēmas 

izstrāde nemedījamo un migrējošo putnu sugu nodarīto 

postījumu samazināšanai akvakultūrā un vienā projektā 

dīķu akvakultūras zinātnisko laboratoriju pārvietojamais 

komplekss. 

 Konsultāciju pakalpojumi akvakultūras saimniecībām – 

2 projektos atbalsts BIOR konsultāciju sniegšanai 

akvakultūras saimniecībām. 
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Zivju produkcijas un sagatavoto un konservēto  zivju  ražošanas 
apjoms un vērtība* 

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

Zivju apstrāde 

tūkst. t milj. EUR 



Atbalsts zvejas un akvakultūras produktu apstrādei, 

tirdzniecībai 

10 

 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde - 14 

projektos būvniecība (ražošanas cehi, saldētavas, 

teritorijas labiekārtošana), 38 projektos pamatlīdzekļu 

iegāde (šķirošanas iekārtas, apstrādes iekārtas, 

iepakošanas iekārtas, saldētavas aprīkojums, vakuuma 

iekārtas, kūpināšanas krāsnis, svari, saules baterijas, tara, 

specializētais transports, kraušanas tehnika u.c.). 

 Tirdzniecības pasākumi – zivsaimniecības uzņēmumu 

dalība 25 starptautiskajās izstādēs, 2 projektos produktu 

sertifikācija (reņģēm un brētliņām), 4 projektos tirgus 

izpēte.  
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Zivju produktu eksporta un importa apjomi, (tūkst.t) 

Avots: CSP 11 

Ārējās tirdzniecības bilance 2017 ir pozitīva +40,6 milj.EUR 

Zivju produkcijas un zivju konservu tirgi 



Avots: CSP 
12 

 Eksports uz 45 valstīm; 

 

 Eksports uz ES valstīm palielinājās 

par 36% (pieaugums uz Dāniju +8 

tūkst. t, Poliju  +2,7 tūkst. t,  

Rumāniju +2,3 tūkst. t,  Nīderlandi 

+1,5 tūkst. t,  Bulgāriju +1,0 tūkst. t); 

 

 Nostiprinājās pozīcijas  Lietuvā, 

Ukrainā, Vācijā, Portugālē, 

Lielbritānijā, Čehijā, Kazahstānā, 

Rumānijā, Bulgārijā;  

 

 Jauni tirgi – Gana, Korejas Republika, 

Vjetnama, Taizeme, Nigērija. 

 

 



Avots: CSP 
13 

 Eksports uz 56 valstīm; 

 Eksports uz  NVS valstīm samazinājās  

gandrīz 3 reizes; 

 Eksports uz ES valstīm palielinājās  18% 

tonnās un  23% naudas izteiksmē;  

 Nostiprinājās pozīcijas  Ukrainā, 

Mongolijā; 

 Visbūtiskāk pieauga eksports uz Kanādu 

(2,7 reizes) un Japānu (2,6 reizes); 

 Jauni tirgi –Bosnija un Hercegovina,  

Kolumbija, Libāna, Nigērija.   

 

 

 

 



Pozitīvas tendences 2018. gadā 

 Sagatavoto un konservēto zivju eksporta pieaugums  (salīdzinot ar 
2017.gada I pusgadu): 

         - tonnās  +15,3% 

         - naudas izteiksmē +11,6% 

 Zivju produkcijas eksporta pieaugums (salīdzinot ar  2017. gada  

I pusgadu): 

         - tonnās  + 6,2% 

         - naudas izteiksmē + 6,3% 

 Nozvejas apjoma pieaugums: 

        - Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī +3% (salīdzinot ar 2017. gada  

10 mēnešiem) 

         - tāljurā +23% ( salīdzinot ar 2017. gada 9 mēnešiem).  
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Atbalsts zivsaimniecības teritorijas attīstībai (SVVA) 

15 



Projektu iesniegumu iesniegšana EJZF atbalstam 

2019.gada 1.pusgadā 

 Inovācija (zvejniecība, apstrāde) 

 Zvejas flotes modernizācija 

 Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana 

 Zvejas ostas un izkraušanas vietas 

 Ražošanas un tirdzniecības plāni 

 Inovācija (akvakultūra) 

 Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā 

 Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un 

konsultāciju pakalpojumi 

 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (izsludina 

vietējās rīcības grupas) 

 Sadarbības pasākumi 

 Tirdzniecības pasākumi 

 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde 16 



Paldies par uzmanību! 

 

Aktuālā informācija pieejama ZM  tīmekļa vietnēs:  

http://www.zm.gov.lv 


