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Rīcības programmas ieviešanas laika grafiks

ES regulējums

➢Regulējuma stāšanās spēkā plānota š.g. maijā/jūnijā

➢Partneru, sabiedrības iesaiste diskusijās
Rīcības programma
➢Neformālas konsultācijas ar EK
zivsaimniecības attīstībai 2021- ➢Informatīvais ziņojums MK
2027
➢Mērķis ir iesniegt EK tūlīt pēc regulu stāšanās spēkā

MK noteikumi ieviešanai

➢Primāri tiks izstrādāti pasākumiem, kuru īstenošana ar
2014-2020 finansējumu noslēgusies - intervences
zvejniecībā un akvakultūrā.
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Rīcības programmas stratēģijas ietvarsbūtiskākie elementi (I)
ES līmenis
ES Kopējā zivsaimniecības
politika

Integrētās Jūrlietu
politikas elementi

ES fondi- Eiropas Jūrlietu,
zivsaimniecības un
akvakultūras fonds

Nacionālais līmenis
Eiropas Zaļais
kurss
Stratēģija no
lauka līdz galdam
Stratēģija
Bioloģiskā
daudzveidība

Nacionālais
attīstības plāns

Bioekonomikas
stratēģija

Rīcības programma
zivsaimniecības attīstībai 20212027 (RP)
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Rīcības programmas stratēģijas ietvars- būtiskākie
elementi (II)
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Rīcības programmas stratēģijas ietvarsbūtiskākie elementi (III)
ES stratēģija No lauka līdz galdam

saimniekošanu

RP būtiskie virzieni, kas izriet no stratēģijas “No lauka līdz galdam” :
❑ patērētājam, ražotājam, klimatam un videi izdevīga zivsaimniecības produktu aprite
❑ sektora konkurētspējīga iekļaušanās globālajā produktu ražošanas un piegādes ķēdē
❑ ražošanas metožu pilnveide, lai cita starpā stiprinātu to izturētspēju pret klimata pārmaiņām un veicinātu ražošanas resursu
lietderīgu izmantošanu
❑ efektīva zivsaimniecības produktu ražošanas sistēma, ilgtspējīgas ražošanas metodes, veselīgs patēriņš un zudumu samazināšana,
kā arī labāka uzglabāšana un iepakošana

❑ konkurences priekšrocību efektīva izmantošana, ražīguma uzlabojumi, kā arī ražošanas izmaksu samazināšana
❑ pētniecības un inovāciju attīstība
❑ investīcijas tehnoloģijās, digitālajos risinājumos un ražošanas metožu attīstībā labāku klimata un vidisko rezultātu
5 sasniegšanai

RP finansējums, milj. EUR
RP kopējais publiskais finansējums
57,8

134,9

2020-2027 (ES – 70%)
2014-2020 (ES –
vid.76%)

43,9

139,8
ES daļa

192,7

183,7

LV līdzfinansējums

RP 2021-2027 finansējums politikas mērķiem un EJZAF prioritātēm

66,6
42,6

138,5
71,9

Zaļāka Eiropa

Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa - SVVA

zvejniecība un resursi

akvakultūra un apstrāde

Rīcības programmas intervences, milj. EUR

Pagaidu un galīga zvejas
darbību pārtraukšana, 5,0
Ārkārtas pasākumi, 2,5
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1. Zvejniecības konkurētspēja un ūdens bioloģiskie resursi (I)
Atbalstāmo darbību veidi
1.Ekonomiski, sociāli un
ekoloģiski ilgtspējīgu zvejas
darbību stiprināšana

Inovācijas, sadarabība ar
zinātni, pilotprojekti
Resursu
efektivitāte,
pievienotā vērtība
Flotes modernizācija

Pirmā kuģa
iegāde
Biznesa plāna
īstenošana piekrastē

3. Veicināt zvejas jaudas
pielāgošanu zvejas iespējām
pastāvīgas pārtraukšanas
gadījumos un veicināt pietiekamu
dzīves līmeni zvejas darbību
pagaidu pārtraukšanas gadījumos

Pagaidu
pārtraukšana
Galīga
pārtraukšana

4.Veicināt efektīvu
zivsaimniecības
kontroli un izpildi,
tostarp cīņu pret NNN
zveju, kā arī ticamus
datus uz zināšanām
balstītu lēmumu
pieņemšanai
Datu
vākšana

Zvejas
kontrole

6.Ieguldījums ūdens
bioloģiskās
daudzveidības un
ekosistēmu
aizsardzībā un
atjaunošanā
Zivju dzīvotņu
atjaunošana
Roņu nodarīto zaudējumu
kompensēšana
Integrētā jūrlietu
politika – jūras vides
monitorings

1. Zvejniecības konkurētspēja un ūdens bioloģiskie resursi (II)
Konkrētiemērķi, indikatīvs publiskais finansējums un rezultāti

1.Ekonomiski, sociāli un ekoloģiski
ilgtspējīgu zvejas darbību stiprināšana

3. Veicināt zvejas jaudas pielāgošanu zvejas
iespējām pastāvīgas pārtraukšanas
gadījumos un veicināt pietiekamu dzīves
līmeni zvejas darbību pagaidu
pārtraukšanas gadījumos
4.Veicināt efektīvu zivsaimniecības kontroli
un izpildi, tostarp cīņu pret NNN zveju, kā
arī ticamus datus uz zināšanām balstītu
lēmumu pieņemšanai

6.Ieguldījums ūdens bioloģiskās
daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībā
un atjaunošanā

25,7 milj. EUR

5,0 milj. EUR

28,9 milj. EUR

7,0 milj. EUR

Uzlabota resursu
efektivitāte,
izstrādātas
inovācijas,
pievienota vērtība,
modernizēta flote

Sabalansēta flote,
sociāli ekonomiskais
atbalsts zvejniekiem

Uzlabota
pārvaldības
kapacitāte

Veicināts labs vides
stāvoklis,
kompensēti
uzņēmējdarbībai
radušies zaudējumi

130 projekti

98 projekti

27 projekti

360 projekti

1. Zvejniecības konkurētspēja un ūdens bioloģiskie resursi (III)
Jauni atbalsta veidi papildus šajā periodā ieviestajiem

❑ Pirmā kuģa iegāde
• Pretendents:
• Vecums - līdz 40 gadiem
• Vismaz 5 gadus strādājis par zvejnieku vai ir
atbilstoša kvalifikācija
• Iegādātais kuģis:
• Sabalansētā flotes segmentā un aprīkots zvejai
• Nav garāks par 24 metriem
• Vismaz 5 gadus ir ES kuģu reģistrā, izņemot
piekrastei – vismaz trīs gadus ES reģistrā
• Ne ilgāk kā 30 gadus reģistrēts ES kuģu reģistrā

❑ Piekrastes
zvejniekiem
atbalsts
darījumdarbības plānu īstenošanai,
•

līdz 30 tūkstošiem EUR konkrētu mērķu
sasniegšanai, iesniedzot darījumdarbības plānu, kurā
jāsasniedz izvirzītie mērķi

❑ Atbalsts
šķēršļu
novēršanai
ūdenstilpēs
zivju
dzīvotņu
saglabāšanai un nodrošināšanai
• atbilstoši BIOR
sarakstam

izstrādātam

prioritāro
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vietu

1. Zvejniecības konkurētspēja un ūdens bioloģiskie resursi (IV)
Jauni nosacījumi esošajiem atbalsta veidiem

❑ Nosacījumi kuģa dzinēja maiņai –
klimata pārmaiņu mazināšanai
• Tikai sabalansētā flotes segmentā

❑ GT palielināšana, ja tā pamatota ar
investīcijām kuģošanas drošībā, darba
apstākļos vai energoefektivitātē

• Kuģis ar garumu līdz 24 metriem
• Kuģis vismaz 5 gadus ES reģistrā

• Tikai sabalansētā flotes segmentā

• Jaunā dzinēja kW nepārsniedz nomainītā
dzinēja kW
• Aiz piekrastes zvejā papildus - saskaņā ar
ražotāja sertifikātu 20% mazāk CO2 emisijas
vai 20% mazāks degvielas patēriņš

• Vismaz 10 gadus ir ES kuģu reģistrā

• vai jaunajam dzinējam izmanto efektīvākas
tehnoloģijas- degvielas tips vai piedziņas
sistēmu un tiek nomainīts vismaz 7 gadus vecs
dzinējs (būs COM īstenošanas akts)
• Ir jāveic dzinēja fiziska verifikācija

• Tikai konkrētos gadījumos, piemēram:
dzinēju
maiņai, kas atbilst efektivitātes nosacījumiem,
pārvades sistēmu instalēšanai navigācijai vai dzinēju
kontrolei, ugunsdrosībai, trauksmes sistēmām, trokšņu
samazināšanai, apkalpes koptelpām, virtuvēm.

• Ķuģis ar garumu līdz 24 metriem

•

Ja pirms tam attiecīga kapacitāte ir izņemta bez
publiskā atbalsta no tā paša segmenta vai no
segmenta, kas nav sabalansēts
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2. Ilgtspējīga akvakultūra un zvejas produktu apstrādes konkurētspēja un vides
ilgtspēja(I)
Atbalstāmo darbību veidi
1. Ilgtspējīgu akvakultūras darbību
veicināšana, īpaši stiprinot
akvakultūras ražošanas konkurētspēju,
vienlaikus nodrošinot, ka darbības
ilgtermiņā ir videi draudzīgas

2. Zvejniecības un akvakultūras
produktu mārketinga, kvalitātes un
pievienotās vērtības, kā arī šo produktu
pārstrādes veicināšana

Inovācija, sadarbība
ar zinātni, zināšanu
pārnese

Inovācija, sadarbība ar
zinātni

Investīcijas

Investīcijas, t.sk. resursu
efektivitātei, produktiem,
tehnoloģijām

Vides pakalpojumi (akva vides
saistības, putnu nodarīto zaudējumu
kompensācija
Bioloģiskā
akvakultūra

Tirgus veicināšana

Ražotāju organizāciju
plānu īstenošana

Kompensācijas
ārkārtas vides, klimata
un publiskās veselības
gadījumos,
uzglabāšanas atbalsts
RO

2. Ilgtspējīga akvakultūra un zvejas produktu apstrādes
konkurētspēja un vides ilgtspēja (II)
Konkrētiemērķi, indikatīvs publiskais finansējums un rezultāti

1. Ilgtspējīgu akvakultūras darbību
veicināšana, īpaši stiprinot akvakultūras
ražošanas konkurētspēju, vienlaikus
nodrošinot, ka darbības ilgtermiņā ir
videi draudzīgas
2. Zvejniecības un akvakultūras produktu
mārketinga, kvalitātes un pievienotās
vērtības, kā arī šo produktu pārstrādes
veicināšana

33,6 milj.
EUR

38,3 milj. EUR

Ražošanas apjomu pieaugums,
vides ilgtspējas kritērijiem
atbilstoša produkcija un teritorijas

Uzlabota resursu
efektivitāte, attīstīti
produkti, procesi,
metodes, inovācijas,
paplašināti tirgi

250 projekti

96 projekti

2. Ilgtspējīga akvakultūra un zvejas produktu apstrādes
konkurētspēja un vides ilgtspēja (III)
Jauni atbalsta veidi

❑ Dīķsaimniecībām
atbalsts
aizsargājamo
un
nemedījamo dzīvnieku un putnu nodarītajiem
zaudējumiem, pamatnosacījumi:
• Kompensācija par gārņa, ķīra, jūras kraukļa, zivju ērgļa,
jūras ērgļa un ūdra nodarītajiem zaudējumiem

• Kopējā dīķu platība nav mazāka par 3 hektāriem
• Ienākumi no katra ha vismaz 200 EUR iepriekšējā gadā
vai atbilstoši akvavides sasitību pasākumā noteiktajam,
ja saņem atbalstu tajā
• Pretendents izmanto dīķu aizsardzības pasākumus
• Veic attiecīgo putnu/dzīvnieku uzskaiti un ziņo DAP

❑ Atbalsts
bioloģiskajai
akvakultūrai
• Metodika ir izstrādes
stadijā
• Atbalsta apmērs būs
balstīts
uz
neiegūtajiem
ieņēmumiem
vai
papildus izmaksām.
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3. Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku un zivsaimniecības piekrastes kopienu
attīstību (I)
Konkrētais mērķis, atbalstāmo darbību veidi, publiskais finansējums un rezultāti

Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes,
salu un iekšzemes teritorijās un veicināt
ilgtspējīgu zvejniecības un akvakultūras
kopienu attīstību

SVVA stratēģiju
īstenošana

Vietējo rīcības grupu
sagatavošanās atbalsts

Vietējo rīcības grupu
administrēšana

42,6
milj.
EUR

Izveidotas darbavietas,
investīcijas ostās u.c. zilās
ekonomikas sektoros, vides
pakalpojumu attīstība,
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana

310
projekti

3. Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku un zivsaimniecības
piekrastes kopienu attīstību (II)
Jauni atbalsta veidi

❑ Investīcijas ostās

❑ Atbalsts citām zilās ekonomikas nozarēm,
papildus jau esošajām (izņemot finanšu
ietilpīgas investīcijas)
❑ Atbalsts VRG stratēģiju izstrādei un
darbības nodrošināšanai
(iepriekš
sedza no ELFLA)
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Paldies par uzmanību!
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