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Zemkopības ministrija 

29.11.2013 



 Zvejniecība 

 Akvakultūra 

 Tirdzniecības pasākumi 

 Zvejas produktu apstrāde 

 Teritorijas attīstības pasākumi 

 

 Atbalsts zvejas produktu uzglabāšanai 

Datu vākšana 

 Zvejas kontroles pasākumi 

EJZF atbalsta pasākumu bloki 
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Šī perioda EZF 
pasākumi 



 Pieejamā finansējuma sadalījums pa pasākumu 
blokiem, īpaši šī perioda pasākumu blokam; 

 Atbalsts zvejas produktu apstrādei grantu veidā; 

 Atbalsts zvejas kuģu dzinēju nomaiņai; 

 Attiecināmās izmaksas videi draudzīgai saimniekošanai 
dīķsaimniecībās; 

 Atbalsta intensitātes atkarībā no atbalsta saņēmēja 
statusa. 

Nozīmīgākie atvērtie jautājumi diskusijās par regulas 
projektu 
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Investīcijas zvejai: 

o veselības, drošības, higiēnas apstākļu uzlabošanai uz zvejas kuģiem; 

o zvejas rīku selektivitātei, piezvejas mazināšanai; 

o rīkos un ierīcēs, kas aizsargā lomu no aizsargājamiem dzīvniekiem un 

putniem (piem., roņu droši murdi); 

o dzinēju nomaiņa (?); 

Atbalsta saņēmēji un atbalsta intensitāte: 

o zvejas kuģu īpašnieki: 

• par zvejas kuģi, kas zvejo aiz piekrastes joslas 50 % (60% ?), bet nomainot 

dzinēju – līdz 30%?; 

• par zvejas kuģi, kas zvejo piekrastē līdz 75% (90%?), bet nomainot dzinēju – 

līdz 55%?; 

o ražotāju organizācijas – līdz 70% (90%?); 

o profesionālas zvejnieku organizācijas (kooperatīvi) 60% (90%?); 

Atbalstāmas investīcijas, lai pārsniegtu ES tiesību aktos noteiktās 

prasības  

Nomainot zvejas kuģa dzinēju, jaunā dzinēja jaudai jābūt mazākai 

Zvejniecība (I) 
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Pievienotā vērtība un produktu kvalitāte 

Atbalsta saņēmēji un atbalsta intensitāte: 

o ražotāju organizācijas – līdz 60% (90%?); 

o profesionālas zvejnieku organizācijas 70% (90%?); 
 

Darbību dažādošana un darbavietu radīšana 

Atbalsta saņēmēji un atbalsta intensitāte: 

o Piekrastes zvejnieki, piekrastes zvejas kuģu īpašnieki – līdz 75% 

(90%?) 
 

Atbalsts KZP paredzētu saglabāšanas pasākumu īstenošanai 

Atbalstāmās aktivitātes - tieša krājumu papildināšana, kas paredzēta 

ES tiesību aktos (piem., lašu pārvaldības plāns); 

Atbalsta saņēmēji un atbalsta intensitāte: 

o valsts institūcijas – līdz 100%. 

Zvejniecība (II) 
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Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas 

Investīcijas zvejniecībai nepieciešamajā infrastruktūrā, lai uzlabotu zvejas 

produktu kvalitāti, palielinātu energoefektivitāti, veicinātu vides aizsardzību, 

uzlabotu drošību, darba apstākļus; 

 

Atbalsta saņēmēji un maksimālā atbalsta intensitāte: 

 ražotāju organizācijas – 60% (90%?); 

 profesionālas zvejnieku organizācijas 70% (90%?); 

 ostu pārvaldes, pašvaldības  – 90%. 

 

Plānošanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu 

summa nepārsniedz 4 000 000 EUR 

 Pašvaldību, ostu pārvalžu projektu gadījumā tiem būs jābūt saskaņotiem ar 

zvejniekus, kas izkraujas attiecīgajā ostā, pārstāvošajām organizācijām 

(NVO vai RO). 

 

Zvejniecība (III) 
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Investīcijas  

Attiecināmās izmaksas - būvniecība, rekonstrukcija, iekārtu un tehnikas iegāde  

• akvakultūras produkcijas ražošanai; 

• pievienotās vērtības radīšanai. 
 

Atbalsta saņemšanas nosacījumi: 

o Plānošanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējo attiecināmo izmaksu 

summa nepārsniedz 3 000 000 EUR; 

o Maksimālo attiecināmo izmaksu apjoms tiks sasaistīts ar uzņēmuma 

apgrozījumu; 

o Pretendentam jāpamato nepieciešamie ieguldījumi un jāparedz konkrēti 

sasniedzamie rādītāji. 
 

Atbalsta saņēmēji un maksimālā atbalsta intensitāte: 

o Akvakultūras uzņēmumi – līdz 50% (60%?) 

o Profesionālās akvakultūras organizācijas (pievienotās vērtības radīšanai) – līdz 

60% (90%?) 

Zemes darbi, tostarp dīķu rakšana, netiks atbalstīti 

 

Akvakultūra (I) 
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Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus (vides maksājumi 

dīķsaimniecībām) 

 

Atbalsta saņemšanas nosacījumi: 

o Kompensāciju saņem par praksi, kas ir virs likumdošanas prasībām;     

o Ikgadēju kompensāciju saņem par papildus izmaksām(?), kas rodas 

dīķsaimniecībai ievērojot paaugstinātas vides prasības; 

o Saistības jāuzņemas vismaz uz 5 gadiem; 

o Pretendentam jāizpilda nosacījums par ieņēmumiem no akvakultūras 

produkcijas pārdošanas;  

 

Atbalsta saņēmēji un maksimālā atbalsta intensitāte: 

o Akvakultūras uzņēmumi, kas izpilda normatīvajos aktos noteiktās 

pamatprasības to darbībai – līdz 100%. 

Akvakultūra (II) 
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Uzglabāšanas atbalsts 

ZM nosaka: 

o Sliekšņa cenu pa zivju sugām;  

o Kompensējamo tehnisko un finanšu izdevumu līmeni. 

Atbalsta saņemšanas nosacījumi (???): 

o Daudzumi, par kuriem var pretendēt uz uzglabāšanas atbalstu, 

nepārsniedz 15% no pretendenta attiecīgajā gadā pārdotā kopējā 

produkcijas apjoma; 

o Atbalsta apmērs nepārsniedz noteiktu procentuālo daļu no RO 

biedru tirgū laistās produkcijas gada vidējās vērtības. 

 

Atbalsta saņēmēji un maksimālā atbalsta intensitāte: 

o Zvejnieku ražotāju organizācijas (RO) -  līdz 100%(?) 

Ar tirdzniecību un apstrādi saistīti pasākumi (I) 
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Tirdzniecības pasākumi 

Atbalstāmās aktivitātes: 

o Dalība starptautiskās izstādēs; 

o Reklāmas kampaņas; 

o Sertifikācija; 

o Produktu izsekojamība. 

Atbalsta saņemšanas nosacījumi: 

o Plānošanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējo 

attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 2 000 000 EUR 

 

Atbalsta saņēmēji un maksimālā atbalsta intensitāte: 

o ražotāju organizācijas – 70% (90%?); 

o profesionālas zvejnieku organizācijas 60% (90%?). 

 

 
 

Ar tirdzniecību un apstrādi saistīti pasākumi (II) 
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Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde 
JA REGULĀ TIKS PAREDZĒTS ATBALSTS GRANTU VEIDĀ 

Atbalstāmās aktivitātes: 

• Būvniecība, rekonstrukcija, iekārtas, lai attīstītu jaunus vai 

uzlabotus produktus, jaunus vai uzlabotus procesus, jaunas vai 

uzlabotas organizācijas sistēmas;  

Atbalsta saņemšanas nosacījumi: 

o Plānošanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējo 

attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 4 000 000 EUR, turklāt: 

o komersantam, kas atbilst mazā uzņēmuma statusam – 1 300 000 EUR; 

o komersantam, kas atbilst mikro uzņēmuma statusam – 400 000 EUR; 

Atbalsta saņēmēji un maksimālā atbalsta intensitāte:  

Apstrādes uzņēmumi, mājražotāji, jaundibināti apstrādes uzņēmumi: 

o MVK līdz 50% (60%?); 

o komersanti, kas neatbilst MVK statusam – līdz 30% (45?) 

 
 

Ar tirdzniecību un apstrādi saistīti pasākumi (III) 
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Izstrādāt un/vai ieviest: 

o Jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus; 

o Jaunus vai uzlabotus procesus un metodes; 

o Ietekmes uz vidi samazināšanai, resursu ilgtspējīgai izmantošanai 

 

Atbalsta saņēmēji un maksimālā atbalsta intensitāte: 

o Zinātniskā institūcija – līdz 100%; 

o Darbības tiek veiktas sadarbībā ar zinātnisko institūciju, bet 

pretendents ir: 

• profesionāla zivsaimniecības organizācija - līdz 60% (90%?) vai  

• ražotāju organizācija līdz 75% (90%?). 

 

Inovācijas (zvejniecībā, akvakultūrā, apstrādē) 
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Konsultāciju pakalpojumi  
Atbalsta aktivitātes 

 Konsultācijas zvejniecībā un akvakultūrā, lai uzlabotu uzņēmumu 

ekonomisko, vides ilgtspēju, kā arī to veikto investīciju dzīvotspēju. 

Atbalsta saņēmēji 

• Konsultāciju pakalpojumu sniedzēji – juridiskas personas  

Atbalsta intensitāte – līdz 100%(?) 

 

Cilvēkkapitāla attīstība 
Atbalsta aktivitātes  

• Apmācības, kursi, darbsemināri, praktiskā apmācība un pieredzes apmaiņa.  

Tiešie labuma guvēji 

• Zvejniecības un akvakultūras uzņēmumi 

Atbalsta intensitāte – līdz 100%(?) 
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Zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīga attīstība (I) 
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Zivsaimniecībai nozīmīgā teritorija: 

o Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pagasti vai novadi, ja tā ir 

mazākā teritoriālā vienība, un to ietvertās pilsētas ar iedzīvotāju 

skaitu līdz 15 000. 

6% LV teritorijas - 60% zivsaimniecības uzņēmumu, 78% 

zivsaimniecībā nodarbināto 
 

 

 



Atbalsta saņēmēji: 

• Vietējās rīcības grupas (VRG); 

• Fiziskas un juridiskas personas, kas īsteno projektus saskaņā 

ar VRG stratēģiju. 

 

 

Finansējuma sadalē starp vietējām rīcības grupām tiks izmantoti 

divi kritēriji: 

o VRG teritorijā esošās piekrastes garums un  

o zivsaimniecībā nodarbināto skaits 

 

Zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīga attīstība (II) 
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Atbalstāmās aktivitātes: 

o Vietējās attīstības stratēģijas īstenošana: 

• pievienotās vērtības veidošana, darbvietu radīšana un inovāciju 

veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes 

ķēdes posmos; 

• darbību dažādošana zvejniecībā un ārpus tās; 

• vides resursu izmantošana, klimata pārmaiņu seku mazināšana; 

• sociālā labklājība un kultūras mantojums; 

• zivsaimniecības kopienu nozīmes stiprināšana. 

o Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība 

• Projektos vismaz divi partneri – nacionālā līmenī vai ES līmenī, 

kuri īsteno kopīgas darbības. 

• Atbalsta intensitāte līdz 100% 

• Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve, 

teritorijas aktivizēšana – sedz no ELFLA 

 

 

 

Zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīga attīstība (III) 
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 Kur Jūs saskatāt iespēju savas uzņēmējdarbības attīstībai, 

izmantojot publisko atbalstu zivsaimniecībā? 

  Kādas aktivitātes būtu / nebūtu jāatbalsta pasākumu ietvaros? 

  Kuram kritērijam finansējuma piešķīrumā vietējām rīcības grupām 

būtu jābūt lielākam svaram – jūras krasta robežas garumam vai 

zivsaimniecībā nodarbināto skaitam attiecīgajā teritorijā.  

  u.c. 

 

Jautājumi Jums 
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Paldies! 
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