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SAPARD programma
Programmas vispārējie mērķi :
 ar Kopējo lauksaimniecības politiku un ar to saistītā likumdošanas
kopuma (acquis communautaire) ieviešana;
 konkurētspējīga un ilgtspējīga lauksaimniecība, spēcīgi attīstīti un
ilgtspējīgi lauki, daudzveidīga un ilgtspējīga lauku vide.
Apakšmērķi:
 lauksaimniecības produktu ražošanas konkurētspējas un ienākumu no
lauksaimniecības palielināšana;
 pārstrādes nozares konkurētspējas palielināšana un tās
atbilstības ES prasībām nodrošināšana;
 lauksaimniecības uzņēmumu ienākumu palielināšana,
 lauku teritoriju infrastruktūras uzlabošana, to pietuvinot pilsētu
standartiem;
 nodarbinātības attīstība un nodarbinātības struktūras
dažādošana lauku teritorijās;
 vidi un laukus saudzējošu lauksaimniecības metožu attīstība un
veicināšana.

SAPARD programma
Īstenotie pasākumi:
 “Lauksaimniecības tehnikas, iekārtu un būvju modernizācija”;
 “Lauksaimniecības zemju apmežošana”;
 “Lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu pārstrādes





un mārketinga pilnveidošana”;
“Lauku ekonomikas dažādošana, veicinot alternatīvos
ienākumu avotus”;
“Vispārējās lauku infrastruktūras uzlabošana”;
“Apmācības”.
“Tehniskā palīdzība”.

SAPARD programma: „Lauksaimniecības un zivsaimniecības
produkcijas pārstrādes un mārketinga pilnveidošana”
Projektu īstenošana zivsaimniecības sektorā:

Pieņemti:

30

Noraidīti:

14 (46,7% no pieņemtajiem)

Apstiprināti: 16
Atmaksāti: 14 (sabiedriskais finansējums Ls 2,7 milj.)
Galvenie projektu noraidīšanas iemesli:
 nosacījumu neizpilde;

 kļūdas cenu aptaujās;
 kļūdas tehniskajās specifikācijās, biznesa plānos un izdevumu

pārskatos.
Līguma anulēšanas iemesli:
 darbu izpilde neievērojot projektā paredzētos pasākumus un

termiņus (Ls 1,4 milj.)

SAPARD programma: „Lauksaimniecības un zivsaimniecības
produkcijas pārstrādes un mārketinga pilnveidošana”

Zivis
13%
Augļi un dārzeņi
2%

Gaļa
38%

Graudaugi
23%
Piens un piena
produkti
24%
Avots: ZM pēc LAD datiem

Realizēto projektu sabiedriskā finansējuma izlietojums sadalījumā pa sektoriem.

Kopā atmaksāti 96 projekti kuru sabiedriskais finansējums ir LVL 21,6 milj.

SAPARD programma: „Lauksaimniecības un zivsaimniecības
produkcijas pārstrādes un mārketinga pilnveidošana”

Avots: ZM pēc LAD datiem

Ieguldīto investīciju teritoriālais sadalījums

Zivju pārstrādē realizēti 14 projekti, kuru sabiedriskais finansējums ir Ls 2,7 milj.

SAPARD programma: "Lauku ekonomikas dažādošana, veicinot
alternatīvos ienākumu avotus“ īstenošana
Akvakultūra
Ls 0,7 milj.
4,2%

Avots: ZM pēc LAD datiem

Realizēto projektu sabiedriskā finansējuma izlietojums sadalījumā pa sektoriem.

Kopā atmaksāti 397 projekti kuru sabiedriskais finansējums ir LVL 16,8 milj.

SAPARD programma: "Lauku ekonomikas dažādošana,
veicinot alternatīvos ienākumu avotus“ īstenošana

Avots: ZM pēc LAD datiem

Attēls: SAPARD programmas 3.1.pasākums (realizētie projekti pagastu griezumā)

Uz 1.01.2007 realizēti 397 projekti, kuru sabiedriskais finansējums ir Ls 16,8 milj.
Realizēti 25 akvakultūras projekti, kuru sabiedriskais finansējums ir Ls 708 351,68

Vienotais programdokuments
Pasākumi, kuru īstenošanu līdzfinansē ELVGF Vadības daļa un tie tiek iekļauti
Vienotā programmdokumentā 4.prioritātes ietvaros:
Piekrastes zvejas attīstība,
sociālekonomiskie pasākumi, jaunu
noieta tirgu apgūšanas veicināšana un
atbalsts ražotāju organizācijām

8,4%
Zvejas un
akvakultūras
produktu apstrādes
un mārketinga
uzlabošana, zvejas
ostu aprīkojuma un
akvakultūras attīstība

34%
Avots: ZM pēc LAD datiem

Flotes atjaunošana
un zvejas kuģu
modernizēšana

Zvejas intensitātes
sabalansēšana

57%

1%

Realizēto projektu sabiedriskā finansējuma izlietojums sadalījumā pa apakšprogrammām.

Uz 31.12.2007 realizēti 426 projekti kuru sabiedriskais finansējums ir Ls 20,81 milj.

Pasākumu dinamika programmēšanas periodos
SAPARD

VPD

ZRP

Investīcijas akvakultūras uzņēmumos;
Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings;
mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojuma
“Lauku ekonomikas dažādošana, veicinot alternatīvos un akvakultūras attīstība
Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās;
ienākumu avotus”;
“Lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu
pārstrādes un mārketinga pilnveidošana”;

Zvejas intensitātes sabalansēšana

Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana

Flotes atjaunošana un zvejas kuģu
modernizēšana

Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte

Piekrastes zvejas attīstība, sociālekonomiskie Sociāli ekonomiskie pasākumi
pasākumi, jaunu noieta tirgu apgūšanas
Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas.
veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana

Jauni pasākumi:
Kopīgas rīcības pasākumi;
Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība;
Ūdens vides pasākumi;
Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana;
Zveja iekšējos ūdeņos;
Profesionālā apmācība
Jauns virziens:
Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība

