
Zemkopības ministrija 

30.11.2018.  



ES regulējuma priekšlikumi 
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 12.06.2018. Eiropas Komisijas 

priekšlikums Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondu (EJZF); 

 

 29.05.2018. Eiropas Komisijas  

priekšlikums Eiropas Parlamenta un 

Padomes regulai ar ko paredz kopīgus 

noteikumus ERAF, ESF+, KF un EJZF 

un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem 

un uz Patvēruma un migrācijas fondu, 

Iekšējās drošības fondu un Robežu 

pārvaldības un vīzu instrumentu 

Ietver specifiskus fonda 

nosacījumus  

Ietver kopīgus nosacījumus 

ERAF, KF, ESF+ (izņemot 

ELFLA)– programmēšanai, 

pārvaldībai u.tml. 



EJZF prioritātes 
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1. Veicināt ilgtspējīgu zivsaimniecību un jūras bioloģisko 

resursu saglabāšanu; 

2. Ar konkurētspējīgu un ilgtspējīgu akvakultūru un tirgiem 

sekmēt pārtikas nodrošinājumu Savienībā; 

3. Sekmēt ilgtspējīgas zilās ekonomikas izaugsmi un veicināt 

pārtikušas piekrastes kopienas; 

4. Stiprināt starptautisko okeānu pārvaldību un veicināt 

nebīstamas, drošas, tīras un ilgtspējīgi pārvaldītas jūras un 

okeānus. 
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Regulā NAV 
noteikti pasākumi 

Pasākumus 
izvēlas dalībvalsts 

Pozitīvi 

BET 

Noteiktas neatbalstāmās darbības 

Atsevišķiem pasākumiem 
paredzēti detalizētāki nosacījumi 



1. prioritāte - veicināt ilgtspējīgu zivsaimniecību un 
jūras bioloģisko resursu saglabāšanu (I) 
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Aptver atbalstu Kopējās zivsaimniecības politikas 

mērķiem 

  zvejniecībai, lai tās darbības ilgtermiņā ir ekoloģiski 

ilgtspējīgas un tiek pārvaldītas atbilstīgi mērķim 

nodrošināt ieguvumus ekonomiskajā, sociālajā un 

nodarbinātības jomā un veicināt pārtikas pieejamību. 



1. prioritāte - veicināt ilgtspējīgu zivsaimniecību un 
jūras bioloģisko resursu saglabāšanu (II) 
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 Specifiski nosacījumi ieviešot: 

 Flotes sabalansēšanas pasākumus; 

 Zvejas darbību ārkārtas pārtraukšanai; 

 Papildus atbalsta iespējas mazapjoma piekrastes zvejas sektoram; 

 Ietver atbalstu zvejas kontrolei un zivsaimniecības datu vākšanai; 

 Būtiskākās neattiecināmās darbības: 

 Kuģa kapacitātes palielināšana; 

 Investīcijas, kas palielina kuģa spēju atrast zivis; 

 Zvejas kuģu būve, iegāde; 

 Investīcijas jaunās ostās, izkraušanas vietās;  

 Tirgus intervences mehānismi; 

 Investīcijas likumdošanā noteikto prasību izpildei; 

 Investīcijas kuģos, kuri katrā no pēdējiem diviem gadiem jūrā ir bijuši mazāk par 
60 dienām. 

 



Aptver atbalstu atbilstoši Kopējās zivsaimniecības 

politikas mērķiem: 

  akvakultūrai, lai veicinātu ilgtspējību un sekmētu 

pārtikas pieejamību un piegādi, izaugsmi un 

nodarbinātību, tostarp lai uzlabotu konkurētspēju, 

ieviestu inovācijas, uzlabotu dzīves kvalitāti. 

 

 
   zivsaimniecības produktu apstrādei, tirdzniecības pasākumiem, 

lai nostiprinātu ražotāju konkurētspēju, uzlabotu tirgu 

pārredzamību un stabilitāti, tostarp ekonomiskās zināšanas un 

izpratni. 

2.prioritāte - Ar konkurētspējīgu un ilgtspējīgu 

akvakultūru un tirgiem sekmēt pārtikas 

nodrošinājumu Savienībā (I) 
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2.prioritāte - Ar konkurētspējīgu un ilgtspējīgu 

akvakultūru un tirgiem sekmēt pārtikas 

nodrošinājumu Savienībā (II) 
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EK priekšlikums paredz: 

 atbalstu produktīvām investīcijām akvakultūrā un apstrādē 

tikai finanšu instrumentu veidā. 

 

 

 Atbalstu tirdzniecības un apstrādes pasākumiem atbilstoši 

tirgus kopējās organizācijas mērķiem. 



3.prioritāte - Sekmēt ilgtspējīgas zilās ekonomikas 

izaugsmi un veicināt pārtikušas piekrastes 

kopienas 
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Aptver atbalstu: 

  sabiedrības virzītas vietējās attīstības pasākumiem.  

Mērķis nodrošināt labāku ilgtspējīgas zilās ekonomikas 

piedāvāto iespēju izmantošanu, balstoties uz vides, kultūras, 

sociālajiem resursiem un cilvēkresursiem. 

 zināšanu par jūras vidi uzlabošanai.  

Ietver datu vākšanu, pārvaldību un izmantošanu. 



4.prioritāte - stiprināt starptautisko okeānu pārvaldību 

un veicināt nebīstamas, drošas, tīras un ilgtspējīgi 

pārvaldītas jūras un okeānus 
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Aptver atbalstu: 

 Jūras uzraudzībai; 

 Sadarbībai krasta apsardzes jomā. 

 

 



Regulas priekšlikumā noteiktās atbalsta 

intensitātes 
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 Pamata – līdz 50%; 

 Darbībām izkraušanas pienākumu nodrošināšanai – līdz 75%; 

 Darbībām, kas uzlabo veselību un drošību uz kuģiem – līdz 75%; 

 Darbībām, kas saistītas ar mazapjoma piekrastes zveju – līdz 100%; 

 Publisko tiesību subjektiem – līdz 100%; 

 Zvejas darbību izbeigšanai un zvejas ārkārtas pārtraukšanai – līdz 

100%. 
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Mūsu galvenie uzstādījumi diskusijās par 
regulas projektu ar citām dalībvalstīm un 

Eiropas Komisiju 

 EJZF atbalstam pamatā jāsekmē Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) 

mērķi;  

 Finansējums Latvijas rīcības programmas īstenošanai vismaz esošā perioda 

apjomā vai proporcionāls samazinājums kā citiem fondiem; 

 Dalībvalstīm pašām jābūt iespējai izvēlēties tādus pasākumus, kuri risinātu 

aktuālās vājās puses, piemēram, atbalsts grantu veidā akvakultūrai un apstrādei, 

atbalsts zvejas kuģu iegādei; 

 Ir piesardzība saistībā ar priekšlikumu iekļaut EJZF atbalstu tādām plašām 

prioritātēm kā zilā ekonomika un okeānu veselība un pārvaldība. Tām pieejams 

atbalsts citu fondu ietvaros; 

 Nepieciešams ievērojami vienkāršot fonda administrēšanas prasības. 

 

 



2019.gada pavasaris: 

 

* stipro , vājo pušu iespēju un draudu (SVID) 

izvērtējums; 

* tajā balstītu nozares vajadzību izstrāde; 

* diskusijas ar nozari un citām ieinteresētajām pusēm. 
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Nākamie soļi  
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021-2027 

izstrādei  



Paldies par Jūsu uzmanību! 

 

 


