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1. Zivsaimniecības politika 2007.–2013. gadā 

1.1. Kopējā zivsaimniecības politika 

 Kopējā zivsaimniecības politika (KZP) sākotnēji veidoja daļu no kopējā 

lauksaimniecības politikas. No 1970. gadā tā pakāpeniski tika veidota par atsevišķu 

politikas daļu, kas risināja dažādas zivsaimniecības nozarei aktuālas problēmas. 

Kopējā zivsaimniecības politika vairāk kārt tika mainīta un pēdējā KZP reforma bija 

2002. gadā, kas tika balstīta uz trīs regulām –Padomes Regula (EK) Nr. 2371/2002 

par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar 

kopējo zivsaimniecības politiku, Padomes Regula (EK) Nr. 2369/2002, kas paredz 

sīki izstrādātus noteikumus un kārtību attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību 

zivsaimniecības nozarē, Padomes Regula (EK) Nr. 2370/2002, ar ko ievieš Kopienas 

ārkārtas pasākumu par zvejas kuģu nodošanu metāllūžņos. 

 KZP nodrošina saskaņotus pasākumus attiecībā uz ūdeņu dzīvo resursu 

saglabāšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu, zvejas ietekmes uz vidi 

ierobežošanu, noteikumiem par pieeju ūdeņiem un resursiem, struktūrpolitiku un 

flotes jaudas pārvaldi, kontroli un izpildi, akvakultūru, tirgu kopīgu organizāciju un 

starptautiskām attiecībām.  

 Kopējās zivsaimniecības politikas mērķis ir pakāpeniski īstenot uz ekosistēmu 

balstītu pieeju attiecībā uz zivsaimniecības apsaimniekošanu, veicināt efektīvas 

zvejas darbības ekonomiski stabilā un konkurētspējīgā zivsaimniecības un 

akvakultūras nozarē, vienlaicīgi nodrošinot pietiekami augstu dzīves līmeni tiem 

iedzīvotājiem, kas ir atkarīgi no zvejas darbībām, ņemot vērā patērētāju intereses. 

  

1.2. Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns 2007.-
2013.gadam 

2007.gadā Ministru kabinets ir apstiprinājis vidēja termiņa politikas plānošanas 

dokumentu „Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns 2007. – 2013.gadam” 

(turpmāk –Stratēģiskais plāns) saskaņā ar Padomes 2006. gada 27. jūlija Regulas 

(EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZF) (turpmāks - Regula 

Nr.1198/2006) 15.pantā noteikto. 

„Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns 2007. – 2013.gadam” ir izstrādāts 

ievērojot Kopējās zivsaimniecības politikas galvenos pamatprincipus, kā arī saskaņā 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:223:0001:0044:LV:PDF
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ar Latvijas Nacionālās attīstības plānu 2007. – 2013.gadam, kas nosaka valsts 

attīstības stratēģisko mērķi – izglītība un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un 

tehnoloģiskai izcilībai, kā arī prioritātes tā sasniegšanai: izglītots un radošs cilvēks; 

uzņēmumu tehnoloģiskā izcilība un elastība; zinātnes un pētniecības attīstība.  

Zivsaimniecības nozares attīstības virsmērķis ir zivju resursu ilgtspējīgas 

izmantošanas iespējas nākamajām paaudzēm un zivsaimniecībā iesaistīto cilvēku 

pārticība. Mērķa sasniegšanai ir noteiktas četras jomas – zvejniecība; akvakultūra, 

iekšējo ūdeņu zveja, zivju apstrāde un tirdzniecība; nozarē iesaistīto cilvēku spēju un 

teritoriju attīstība un zivsaimniecības nozares pārvaldība. Realizējot stratēģiju, tiks 

veicināta ekonomiskās situācijas zivsaimniecības reģionos, veicināta cilvēkresursu 

attīstība – apgūtas jaunas zināšanas, tehnoloģijas, palielināsies zivsaimniecības 

nozares konkurētspēja, veicināta jaunu uzņēmumu radīšana un jaunu cilvēku 

piesaiste zivsaimniecības nozarei.  

Pamatojoties uz Stratēģisko plānu, tika izstrādāta „Rīcības programma Eiropas 

Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013.gadā”. 

1.3. Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadā 

„Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 

2007. - 2013.gadā” (turpmāk Rīcības programma) ir izstrādāta Zemkopības ministrijā 

un to apstiprinājusi Eiropas Komisija. Tā ir izstrādāta atbilstoši Eiropas Savienības 

Kopējās zivsaimniecības politikas, Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007. - 

2013.gadam un Latvijas Zivsaimniecības nozares stratēģiskā plāna 2007. - 

2013.gadam principiem.  

Rīcības programmas darbības laiks ir no 2007.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 

31.decembrim. Rīcības programmas ietvaros EZF līdzfinansēto darbību izdevumi ir 

atbilstīgi no 2007.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim. 

Rīcības programmas mērķis ir veicināt to Stratēģiskajā plānā definēto mērķu 

sasniegšanu un uzdevumu izpildi, kuru līdzfinansēšanas avots, saskaņā ar Padomes 

Regulu (EK) Nr.1198/2006, var būt Eiropas Zivsaimniecības fonds. Lai sasniegtu 

zivsaimniecības nozarei izvirzīto galveno mērķi, Rīcības programmas mērķi ir: ar 

zivju resursiem līdzsvaroti un konkurētspējīgi zvejas uzņēmumi un Latvijas zvejas 

flote; kvalitatīvu, augstas pievienotās vērtības un tirgū pieprasījumam atbilstošu 

produktu ražojoši akvakultūras, iekšējo ūdeņu zvejniecības un apstrādes uzņēmumi; 
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ar zivsaimniecību saistīto teritoriju un no zivsaimniecības atkarīgo cilvēkresursu 

integrēta un ilgtspējīga attīstība. 

Rīcības programma ietver piecus Eiropas Zivsaimniecības fonda prioritāros 

virzienus: 1) pasākumi Kopienas zvejas flotes sabalansēšanai, 2) akvakultūra, zveja 

iekšējos ūdeņos, zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings, 3) 

kopējās ieinteresētības pasākumi, 4) zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība, un 

5) tehniskā palīdzība. Prioritārie virzieni izvēlēti saskaņā ar Stratēģiskajā plānā 

noteiktajām prioritātēm un izvirzītajiem uzdevumiem, kā arī saskaņā ar Regulu 

Nr.1198/2006. 

 

1.3.1. Rīcības programmas prioritārie virzieni 
 
1.prioritārais virziens „Pasākumi Kopienas zvejas flotes sabalansēšanai” 
 

Mērķis - zvejniecības kā konkurētspējīgas un stabilas zivsaimniecības jomas 

attīstība, uzlabojot zvejas flotes ekonomisko dzīvotspēju un sabalansējot tās 

kapacitāti ar Latvijai pieejamiem zivju resursiem. 

 

Prioritārais virziens ietver 4 pasākumus: 

1. Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana; 

2. Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana; 

3. Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē; 

4. Sociāli ekonomiskie pasākumi. 

 
2.prioritārais virziens „Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, 

zivsaimniecības un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” 
 

Mērķis - veicināt videi draudzīgas akvakultūras produkcijas audzēšanu, kas 

nodrošina akvakultūras uzņēmējdarbības attīstību un iekšējo ūdeņu zivju resursu 

ilgtspējīgas izmantošanas iespējas, kā arī tehnoloģiski modernu, konkurētspējīgu, ar 

izglītotu darbaspēku nodrošinātu zivju apstrādes uzņēmumu attīstību kvalitatīvas, 

drošas un augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai saskaņā ar ES iekšējā 

un ārējā tirgus prasībām. 

 

Prioritārā virziena ietvaros tiks ieviesti šādi pasākumi: 

1. Investīcijas akvakultūras uzņēmumos; 

2. Ūdens vides pasākumi; 
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3. Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana; 

4. Zveja iekšējos ūdeņos; 

5. Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings. 

 
 
 
3.prioritārais virziens „Kopējās ieinteresētības pasākumi” 

 
Mērķis - zivsaimniecības nozares ilgtspējīga attīstība un tās ekonomiskās 

efektivitātes palielināšana atbalstot kopējas ieinteresētības pasākumus, kurās 

ieviešanas rezultāts ir nozīmīgs un pieejams plašākam zivsaimniecības nozares 

pārstāvju lokam un kuri sekmē Kopējās Zivsaimniecības politikas mērķu 

sasniegšanu. 

 

Prioritārā virziena ietvaros tiks ieviesti šādi pasākumi: 

1. Kopīgas rīcības pasākumi; 

2. Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība; 

3. Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās; 

4. Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas. 

 
4.prioritārais virziens „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” 

 
Mērķis -iIlgtspējīgi attīstīt un uzlabot dzīves kvalitāti tajos ar zivsaimniecību saistītajos 

reģionos, kuru stratēģija ir saskaņā ar Stratēģisko plānu un ar kuru veicina reģiona 

nodarbinātības, konkurētspējas, dzimumu līdztiesības attīstību, kā arī inovāciju 

ieviešanu un reģionālo un starptautisko sadarbību. 

 

Prioritārā virziena galvenie pasākumi: 

1. Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana; 

2. ZVRG darbības nodrošināšana, prasmju apguve, teritoriju aktivizēšana; 

3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība. 

 
5.prioritārais virziens „Tehniskā palīdzība” 
 

Mērķis - atbalstīt Rīcības programmas efektīvu un drošu vadību, ieviešanu, 

uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli, kā arī vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības 

tīkla izveidošanu. 

 

Prioritātes galvenie pasākumi: 
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1. Rīcības programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana 

2. Zivsaimniecības sadarbības tīkla izveidošana. 

2. Zivsaimniecības sadarbības tīkls 

2.1. Zivsaimniecības sadarbības tīkla normatīvais pamats 
 

Balstoties uz Eiropas Padomes 2006. gada 27. jūlija Regulu Nr. 1198/2006, tiek 

izveidots Zivsaimniecības sadarbības tīkls, lai nodrošinātu informācijas izplatīšanu, 

veicinātu labās pieredzes un prakses pārņemšanu un stiprinātu sadarbību  

starpreģionu un starpvalstu līmenī. 

Zivsaimniecības sadarbības tīkla pamatfunkcijas nosaka Rīcības programma 

Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam. 

Rīcības programmas darbības laiks ir no 2007.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 

31.decembrim. Balstoties uz Regulas Nr.1198/2006 90. pantu, Rīcības programmas 

ietvaros EZF līdzfinansēto darbību izdevumi ir atbilstīgi no 2007.gada 1.janvāra līdz 

2015.gada 31.decembrim. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.573 „Kārtība, 

kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī 

valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības 

attīstībai”, Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariāta pienākumus pilda valsts 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”. 

2.2. Zivsaimniecības sadarbības tīkla un tīkla Sekretariāta mērķi un 
uzdevumi 

 
Reģionu sociālekonomiskajā attīstībā un izaugsmē liela loma ir ikvienai 

tautsaimniecības nozarei. Tās ne tikai pilnveidojas un uzlabo kopējo situāciju, bet arī 

papildina viena otru un paaugstina reģionu konkurētspēju. 

Zivsaimniecība ir specifiska nozare ar to, ka tā nav vienmērīgi izplatīta visā 

valsts teritorijā, bet gan ir cieši saistīta ar piekrasti un tām teritorijām, kurās notiek 

aktīva uzņēmējdarbība iekšzemes ūdeņos. Tāpēc Zivsaimniecības sadarbības tīkla 

darbība ir vairāk vērsta uz zivsaimniecībai nozīmīgām teritorijām, kas noteiktas 

Zivsaimniecības nozares stratēģiskajā plānā 2007. – 2013.gadam, neizslēdzot 

teritorijas, kas atrodas ārpus tām.  
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Zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas Latvijā 

 
Zivsaimniecības nozarē darbojas vairākas organizācijas, kas risina nozarei 

aktuālos jautājumus, tāpat ir nozares uzņēmumi, kas nav iesaistīti minētajās 

organizācijas, bet darbojas šajā nozarē. Lai apvienotu esošos un iesaistītu jaunus 

dalībniekus zivsaimniecības nozarē un nodrošinātu informācijas apriti starp tiem, 

veicinātu to savstarpējo sadarbību un popularizējot labo pieredzi un praksi, kā arī, lai 

vecinātu zivsaimniecībai nozīmīgi teritoriju attīstību, ir izveidots Zivsaimniecības 

sadarbības tīkls.  

 

Zivsaimniecības sadarbības tīkla mērķis ir veicināt reģionu sociālekonomisko 

izaugsmi un zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju ilgtspējīgu attīstību, veidojot 

patstāvīgu sadarbības platformu starp iedzīvotājiem, kas ir iesaistīti zivsaimniecībā 

un dzīvo zivsaimniecībai nozīmīgā teritorijā, zivsaimniecības nozarē iesaistītajām 

organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un 

citām institūcijām.   

 
Zivsaimniecības sadarbības tīkla uzdevumi: 
 

• nodrošināt informācijas, zināšanu un labas prakses piemēru pieejamību 

un izplatīšu par zivsaimniecības nozarei aktuāliem jautājumiem; 
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• veicināt Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāti, aicinot nozarē 

iesaistītos pārstāvjus līdzdarboties tīkla attīstībā, pasākumu īstenošanā 

un ideju radīšanā tā tālākai attīstībai; 

• nodrošināt Zivsaimniecības sadarbības tīkla Rīcības programmas 

ietvaros gūtās pieredzes izplatīšanu visiem pieejamā veidā; 

• nodrošināt sabiedrības viedokļa apzināšanu un priekšlikumu apkopošanu 

un sniegšanu zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju ilgtspējīgas attīstības un 

zivsaimniecības politikas veidošanas vajadzībām; 

• veidot sadarbību ar iedzīvotājiem, kas ir iesaistīti zivsaimniecībā, valsts 

un pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, zivsaimniecības 

uzņēmumiem un citām institūcijām. 

 

Zivsaimniecības sadarbības tīkla rīcības programmu, ikgadējo darbības plānu 

un vadlīnijas tā īstenošanai izstrādā zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariāts, 

kas nodrošina arī Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāšu ieviešanu un 

koordinēšanu, kā arī līdzdalību Eiropas Zivsaimniecības teritoriju tīklā.  

Sekretariāta uzdevums ir nodrošināt Zivsaimniecības Sadarbības tīkla darbību 

un attīstību atbilstoši noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem. 

 
 

Zivsaimniecības sadarbības tīkla sadarbības shēma 
 

 

Vietējie iedzīvotāji zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās 

Zemkopības ministrija 

Zivsaimniecības 
Sadarbības tīkla 

Sekretariāts 
 

SIA „Latvijas Lauku 
konsultāciju un 

izglītības centrs” 
 

 

Nozares profesionālās 
organizācijas 

Vietējās zivsaimniecības 
grupas 
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2.3. Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumi 
 
Lai attīstītu zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas un nodrošinātu 

Zivsaimniecības sadarbības tīkla mērķu sasniegšanu, tiek īstenoti pasākumi, kas 

katru gadu tiek atrunāti darbības plānā, ko izstrādā Zivsaimniecības sadarbības tīkla 

Sekretariāts. Darbības plāns tiek veidots, balstoties uz Rīcības programmu, un abi 

šie dokumenti tiek apstiprināti Zemkopības ministrijas izveidotā atbalsta 

pasākuma/prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība” līdzekļu piešķiršanas komisijā. 

Balsoties uz Regulu Nr.1198/2006, uzsvars Zivsaimniecības sadarbības tīkla 

darbībā tiek likts uz informācijas nodošanu un izplatīšanu, pieredzes apmaiņu, labās 

prakses nodošanu tālāk un zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstīšanu. Ikgadējais 

darbības plāns ietver aktivitātes, kas īstenojamas konkrētajā gadā, to sasniedzamos 

rezultatīvos rādītājus, paredzētos finanšu līdzekļus un attiecināmo izmaksu pozīcijas. 

 

2.3.1. Informācijas aprites nodrošināšana 
 

Zivsaimniecības nozarē ir iesaistītas gan valsts institūcijas, gan izglītības 

iestādes, gan dažādas nevalstiskās organizācijas, kā arī uzņēmēji, kas nav 

apvienojušies organizācijās, bet strādā individuāli. Neatkarīgi no tā, kurā no 

minētajām grupām ietilpst nozares pārstāvis, to skar ar nozari saistītās lietas un 

aktivitātes.  

Tāpēc būtiska loma ir informācijai - tās sagatavošanai un nodošanai ikvienam 

nozares pārstāvim un interesentam. Iespējas saņemt šo informāciju nav visiem 

vienādas, tāpēc, lai informācijas aprite būtu efektīva, tai ir jābūt pieejamai, izmantojot 

dažādus informācijas iegūšanas kanālus – internets, prese, bukleti, informatīvie 

ziņojumi, semināri, apmācības utt. 

 

Pasākuma mērķis ir veidot efektīvu informācijas aprites sistēmu, kas 

nodrošinātu informāciju un zināšanu ieguvi ikvienam interesentam par 

zivsaimniecības nozarei aktuāliem jautājumiem.  

 
Atbalstāmās aktivitātes: 
 
 Informatīvo materiālu sagatavošana, apkopošana un izplatīšana:  

o informatīvu izdevumu un materiālu sagatavošana; 
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o brošūru, informatīvu bukletu par zivsaimniecību, par zivsaimniecības 

organizācijām un pasākumiem sagatavošana un izplatīšana 

elektroniskā un papīra formātā;  

o aktuālās informācijas publicēšana interneta vietnē. 

 

 Informatīvu pasākumu organizēšana: 

o semināru organizēšana; 

o konferenču organizēšana vietējā un starptautiskā līmenī; 

o apmācību organizēšana, programmu izstrāde un īstenošana; 

o demonstrējumi saimniecībās; 

o pasākumi, kas saistīti ar iedzīvotāju iesaistīšanu zivsaimniecībai 

nozīmīgu teritoriju attīstībā. 

o informatīvi pasākumi jauniešiem, ar mērķi iepazīstināt ar iespējām 

zivsaimniecības nozarē un zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju 

attīstībā. 

2.3.2. Prakses un pieredzes apmaiņas nodrošināšana 
 

Lai veiksmīgāk tiktu sasniegti Rīcības programmas mērķi, kas vērsti uz 

zivsaimniecības nozares pasākumu sekmīgu īstenošanu, būtiska loma ir pieredzei, 

kas veicina jaunu ideju rašanos un, balstoties uz citu labo pieredzi, rada motivāciju 

izaugsmei.  

 Nereti vērtīgas lietas paliek nepamanītas, bet daloties pieredzē, labas idejas 

tiek attīstītas vēl un vēl. Tāpēc ir nepieciešams gūt pieredzi gan uzņēmumos, kas 

darbojas Latvijā, gan arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

 Labus piemērus var uzzināt ne tikai piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos, 

bet arī konferencēs, kurās par tiem tiek runāts un analizēts. Lai iegūtajai informācijai 

būtu pievienotā vērtība, to ir nepieciešams nodot iespējami plašākai auditorijai. 

 

Pasākuma mērķis ir nodrošināt pieredzes apmaiņu zivsaimniecības nozares 

pārstāvjiem Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

 

Atbalstāmās aktivitātes: 

 pieredzes apmaiņas braucieni Latvijas teritorijā; 

 starptautiski pieredzes apmaiņas braucieni; 
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 starptautisku konferenču organizēšana, kas saistītas ar zivsaimniecības 

nozares attīstības veicināšanu. 

 

2.4. Zivsaimniecības sadarbības tīkla indikatīvie rādītāji 
 

Zivsaimniecības sadarbības tīkls katru gadu iesniedz Zemkopības ministrijā 

darbības plānu katram nākamajam gadam, un katru gadu tiek slēgts līgums ar 

Zemkopības ministriju par ikgadējiem indikatīvajiem rādītājiem un tam paredzētajiem 

finanšu līdzekļiem. 

Tabulā ir apkopoti Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāšu plānotie 

indikatīvie rādītāji 2011.-2014.gadam. 
 

Indikatīvie rādītāji Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātēm 2011.-2014. 
gadam 

Aktivitātes Mērvienība 

Gads 

2011 2012 2013 
2014 (t.sk. 
2015. gada 

janvāris) 
Informatīvās ziņu lapas 
sagatavošana autorloksnes 2 3 3 3  

Informatīvo iespied materiālu un 
sagatavošana eksemplāri 300 300 300 500 

Informatīvie un izglītojošie semināri cilvēkstundas 4000 5000 5000 1120 

Apmācības klausītāji 80 100 100 0 
Latvijas konference 

skaits 1 1 1 1 
Starptautiska konference 

skaits 1 1 1 0 
Demonstrējumi saimniecībās 

skaits 2 2 3 1 
Pieredzes apmaiņas braucieni 
Latvijā dalībnieki 600 400 400 75 

Pieredzes apmaiņas braucieni uz ES 
dalībnieki 75 100 100 75 

Piekrastes teritoriju ekonomiskās 
aktivitātes veicināšanas programma saimniecības 0 10 15 25 

Atbalsts jauniešiem zvejas tradīciju 
apguves un uzņēmējdarbības 
veicināšanai 

teritorija 0 1 3 4 

Zvejniecības popularizēšana skolās teritorija 0 0 2 5 
Ražošanas tehnoloģiju modeļu 
aprēķins akvakultūras saimniecībām 

modeļu 
skaits 0 0 0 3 

Atbalsts zivsaimniecības izstādēm skaits 0 0 0 1 
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3. Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbības un 
aktivitāšu ieviešanas novērtējums 

 
Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariāts katru ceturksni sniedz pārskatu 

Zemkopības ministrijai par īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultatīvajiem 

rādītājiem, kā arī ceturkšņa ziņojumu par Zivsaimniecības sadarbības tīkla 

īstenotajām aktivitātēm un Sekretariāta darbību. 

Ja nepieciešams, pēc Zemkopības ministrijas vai Eiropas Komisijas pārstāvju 

pieprasījuma tiek sagatavotas citas atskaites vai nepieciešamā informācija. 
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