
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda atbalsts piekrastes attīstībai  

1 

Zemkopības ministrija 

27.03.2015. 



Atbalsta saņemšanu  
reglamentējošie dokumenti 

 Partnerības līgums (apstiprināts EK 20.06.2014.) un ES likumdošana, īpaši 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regula Nr. 1303/2013 

 Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam 
un ES likumdošana  - Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija 

Regula (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu. EJZF 

īstenošanas un deleģētās regulas: 

     http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm   

 2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr. 599 par atbalsta 

administrēšanas kārtību  
 

 2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr. 598 par atbalsta 

piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību 
 

 MK noteikumi par atbalsta piešķiršanas kārtību EJZF pasākumos 
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 Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai (ZRP) 
2014.–2020. gadam atbalsta piešķiršanai no Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda ar Eiropas Komisijas lēmumu tika 
apstiprināta 2014. gada 17.decembrī (pieejama Zemkopības 

ministrijas tīmekļa vietnē) 

     

 Kopējais publiskais finansējums –183,6 milj. EUR (EJZF 

līdzfinansējums – 139,8 milj. EUR) 
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Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2014-2020 

zvejniecība 

Atbalsts inovācijām, pievienotās 

vērtības radīšanai, investīcijām uz 

kuģiem, flotes sabalansēšanai, 

investīcijām ostās 

41,9 mlj € 

IJP 3,3 mlj € 

Mērķis – zvejniecības 

ilgtspējīga, 

konkurētspējīga  attīstība 

akvakultūra 

46,3 mlj € Mērķis – akvakultūras 

ilgtspējīga, konkurētspējīga  

attīstība, ražošanas apjomu 

pieaugums 

Atbalsts – inovācijām, 

investīcijas akvakultūrā, vides 

maksājumi, konsultācijas 

KZP īstenošana 
Atbalsts zivsaimniecības datu vākšanai,  

zvejas kontrolei un izsekojamībai 

13,1 mlj € 

SVVA 

15 mlj € Mērķis – veicināt ekonomisko 

izaugsmi sociālo iekļaušanu un 

darbavietu radīšanas veicināšana  

Atbalsts – pievienotajai vērtībai, 

inovācijām, zvejniecības dažādošanai, 

klimata pārmaiņu seku mazināšanai, 

kultūras mantojumam 

tirdzniecība, 
apstrāde 

54 mlj € 
Mērķis – veicināt zvejas un 

akvakultūras produktu 

tirdzniecību un apstrādi 

Atbalsts – apstrādei, RO, 

izsekojamībai, marķēšanai, 

dalībai izstādēs, tirgu pētījumiem  

Atbalsts integrētai jūrlietu politikai - zināšanu 

uzlabošanai par jūras vides stāvokli  
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Pasākums - Zvejas ostas, izkraušanas vietas un patvēruma vietas 

Investīcijas zvejai nepieciešamajā infrastruktūrā, izkrauto produktu kvalitātes 

uzlabošanai, kontroles un izsekojamības uzlabošanai; 

Atbalsta pretendenti – ostu pārvaldes, atzītas zvejnieku ražotāju organizācijas 

un NVO. 

Piemērojamā atbalsta intensitāte   

 Ražotāju organizācijām – līdz 75%; 

 NVO – līdz 60%; 

 Ostu pārvaldēm – līdz 90%. 

 Ja projektu īsteno ostu pārvalde, tai pirms projekta iesniegšanas jāsaņem ostā esošās 

zvejnieku ražotāju organizācijas vai zvejas produktu apstrādes NVO, kuras biedri izmantos 

attiecīgo investīciju, atbalsts projekta īstenošanai. 

 

 

 

Savienības prioritāte – veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, 
inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu 

zvejniecību 
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Atbalsts zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgai attīstībai (I) 
Sabiedrības virzīta vietējā attīstība 

 

Zivsaimniecībai nozīmīgā teritorija: 

o Piekrastes pagasti vai novadi, ja tā ir mazākā 

teritoriālā vienība, un pilsētas, kas robežojas 

ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci, izņemot 

Rīgu. 

o 6% LV teritorijas - 60% zivsaimniecības 

uzņēmumu, 78% zivsaimniecībā nodarbināto 



Atbalsts zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgai attīstībai (II) 
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 Iedzīvotāju skaits VRG, kas pretendē uz publisko atbalstu no EJZF, 

teritorijā ir no 10 000 līdz 125 000. Pilsēta VRG teritorijā iekļaujas 

kopā ar zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas mazākajām 

teritoriālajām vienībām. 

 Nodrošina zivsaimniecības nozares ievērojamu pārstāvniecību 

VRG un stratēģijas izstrādē un īstenošanā 

 Lēmumu pieņemšanas līmenī valsts un pašvaldību iestāžu vai 

atsevišķu interešu pārstāvju nav vairāk kā 49% un vismaz 51% ir 

ekonomiskie un sociālie partneri; 

 

Atbalsta saņēmēji:  

Fiziskas un juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi, vietējās 

pašvaldības, kas projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 

teritorijā 



Vietējās attīstības stratēģiju atlase 

8 

princips 

• Viena teritorija – viena 
stratēģija – ELFLA un EJZF 

1.posms 
• VRG atlase 

2.posms 
• VRG stratēģiju izstrāde 

Vietējās attīstības stratēģiju atlase 

Atbalsts zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgai attīstībai (III) 



Atbalsts zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgai attīstībai (IV)  

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. 

Finansējuma sadalē starp vietējām rīcības grupām tiks izmantoti divi 

kritēriji: 

o VRG teritorijā esošās piekrastes garums un  

o zivsaimniecībā nodarbināto skaits 
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Atbalsta apmērs un intensitāte 

•līdz 90% Sabiedriska labuma 
projekti 

•līdz 80% Kopprojekti, kopdarbība 

•līdz 50% 

•līdz 70% - inovatīviem projektiem 
Privāta labuma projekti 

Pasākuma ietvaros viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu 
summa:  
 nav lielāka par 50 000 EUR,  
 uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem līdz 100 000 EUR,  
 nozīmīgiem pašvaldību īstenotiem sabiedriskā labuma projektiem 

līdz 400 000 EUR 

VRG stratēģijā var noteikt mazāku atbalsta apmēru un intensitāti 10 

Atbalsts zivsaimniecības teritoriju ilgtspējīgai attīstībai  (V) 
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Paldies par uzmanību! 

 


