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Novērtēšana un Ex-ante
Veiktie pētījumi:
• Akvakultūra un tirgus iespējas akvakultūras produkcijai
• Ražošanas tehnoloģiju pieejamība zivsaimniecības nozares

attīstībai Latvijā

• Ex-ante 3 posmi:
1.posms: Situācijas analīze, SVID analīze, vajadzību
novērtēšana
2.posms: Programmas intervences loģika ietverot tādus
jautājumus kā finanšu resursu sadalījums, mērķu definēšana
un programmas struktūra (programme framework)
3.posms: Vadības, administrēšanas un nodošanas sistēmas
definēšana, programmas gala varianta izstrāde ņemot vērā Exante novērtēšanas rezultātus un rekomendācijas.

Problēmas veicot
pētījumus/novērtējumus
 Ierobežota datu pieejamība – aktuālas, plašas un

ticamas informācijas trūkums;
 Dažādu informācijas avotu datu pretrunas;
 Pārrāvumi datu bāzēs;
 Dažādos laika periodos vākti dažādi dati (dažāda
metodika);
 Trūkst datu, lai tos analizētu laikrindās, kas ļauj
izdarīt secinājumus par tendencēm.

Galvenie secinājumi un ieteikumi
akvakultūrā
 Nav pilnībā apmierināts pieprasījums pēc Latvijas akvakultūras

produkcijas vietējā tirgū, vietējai produkcijai augstākas cenas kā
importētai.
 Jāveicina nozares kooperācija, lai saražotu kvalitātes un cenu ziņā
konkurētspējīgas un tirgū pieprasītas akvakultūras produkcijas
apjomus.
 Nepieciešams veikt detalizētus pētījumus par izmaksu
samazināšanas iespējām, akvakultūras tehnoloģisko iekārtu
iespējām, tirgus aspektiem, ražošanas efektivitātes rādītājiem, tirgū
pieprasītu zivju audzēšanu.
 Saglabāsies nepieciešamība pēc aktuālu, ticamu un nozīmīgu datu
pieejamības un šo iegūto datu analīzes (ražošanas apjomiem,
patēriņu, importu, eksportu, tirgus un cenu prognozes utt.) politikas un
biznesa lēmumu pieņemšanai.

Secinājumi fokusgrupā
 Informācijas nepieciešamība;

 Kooperācija;
 Apstrāde;
 Izglītība – akvakultūras speciālistu trūkums;
 Tirgus pētījumi – konkrēta suga, valsts, tirgus segments,

u.c.;
 Produktu pētījumi, t.sk. ekonomiskais izdevīgums – barība,
tehnoloģijas, apstrāde;
 BIO , brīvs no ĢMO – produktu pozicionēšana;
 ES finansējuma piešķiršanas kritēriji, vajadzības.

EJZF ZRP 2014-2020 (1)
ZRP SVID analīzē minētās vajadzības akvakultūras attīstībai
2014.-2020.plānošanas periodā:
 investīcijas recirkulācijas sistēmās un zivju sugu ar augstu

pieprasījumu tirgū audzēšanā;
 atbalsts vidi saudzējošai akvakultūrai – saglabā ekosistēmu un
bioloģisko daudzveidību;
 konsultācijas praktsikajā akvakultūrā un uzņēmējdarbībā.

Risinājums – sekojošu EJZF pasākumu ieviešana:
 Inovācijas;
 Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas

un konsultāciju pakalpojumi;
 Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā;
 Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus.

EJZF ZRP 2014-2020 (2)
Īstenošanas riski:
 horizontālās un vertikālās sadarbības un kooperācijas

trūkums: audzētāji – audzētāji, audzētāji – apstrādātāji –
mācību spēki – zinātnieki;
 marketinga pasākumu trūkums – produktu virzība tirgū;

 izglītības un pētniecības bāzes trūkums;
 akvakultūrā zinošu speciālistu trūkums.

Secinājumi apstrādei
 Zivju apstrādes sektorā kopumā tika investēti LVL 91,94 milj., kur lielākais atbalsts
novirzīts dažādu tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī saldēšanas
kameru un ēku rekonstrukcijai/jaunbūvei – kopumā LVL 67,91 milj.
 Vietējam patēriņam pieejamais dzīvo zivju apjoms ir samazinājies par 38% (no 91
365 tonnām 2005. gadā līdz 56 860 tonnām 2012. gadā), tādējādi radot vajadzību pēc
importētām dzīvām zivīm un zivju produkcijas.
 Apstrādes procesus nosaka zivju apstrādes uzņēmumi, ņemot vērā: zivju vidējo
iepirkuma cenu; pieejamo apjomu un tā stabilitāti; garšas īpatnības; patērētāju
pieprasījumu.

 Akvakultūras zivis apstrādei pašlaik nav interesantas, jo ir augsta vidējā iepirkuma
cena, nestabili un mazi ražošanas apjomi salīdzinājumā ar Latvijas teritoriālajos
ūdeņos nozvejotām un papildus importētām zivīm un zivju produkciju.
 Aptaujas anketās zivju apstrādes uzņēmumu (36% respondenti) sniegtā informācija

norāda, ka faktiskā ražošanas jauda ir 11,48 tonnas diennaktī, bet maksimālā – 18,13
tonnas diennaktī. Ražošanas tehnoloģiju noslogojumu ietekmē pieprasījums, izejvielu
un darbaspēka pieejamība un izmaksas.

EJZF ZRP 2014-2020 (1)
ZRP SVID analīzē minētās vajadzības zivju apstrādei
2014.-2020.plānošanas periodā:
 jāievieš jauni vai uzlaboti produkti, procesi, metodes;
 veicināt zivju produkcijas eksportu;
 vertikālā un horizontālā kooperācija.

Risinājums – pasākuma Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde ieviešana.

EJZF RP 2014-2020 (2)
Pasākuma ieviešanas riski:
 inovāciju definīcija;
 sadarbība jaunu produktu izstrādē – zinātnieki, apstrādes

uzņēmumi;
 inovatīvu produktu izstrāde – ne tikai brētliņas un
sardīnes;
 apstrādes iespējas akvakultūras produktiem – idejas
īstenošana sadarbībā ar nozares pārstāvjiem.

Kā optimālāk atbalstīt inovācijas:
 kompetences centrs;

Un/ vai
 eksperimentāls cehs.

Paredz EJZF RP 2014-2020
Tematiskais
mērķis

(3) Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī lauksaimniecības
nozares (attiecībā uz ELFLA) un zivsaimniecības un akvakultūras
nozares (attiecībā uz EJZF) konkurētspēju

pasākums

Veselība un drošība (32.pants)

pasākums

Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamas nozvejas izmantošana
(42.pants)

Zvejas ostas, izkraušanas vietas, izsoles nami un patvēruma vietas
(43(1).pants)
pasākums Inovācija (26.pants)
pasākums

pasākums

Konsultāciju pakalpojumi (27.pants)

pasākums

Inovācijas (47.pants)

pasākums

Akvakultūras saimniecībām paredzēti
konsultāciju pakalpojumi (49.pants)

pasākums

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā (48.pants)

pasākums

Ražošanas un tirdzniecības plāni (66.pants)

pasākums

Uzglabāšanas atbalsts (67.pants)

pārvaldības,

aizvietošanas

un

Zivju produktu patēriņš gadā vidēji uz
1 mājsaimniecības locekli Latvijā
(kg/1 mājsaimniecības locekli)
Patēriņš (kg uz 1 mājsaimniecības locekli)
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Svaigas, atdzesētas, saldētas zivis
Kūpinātas, kaltētas zivis
Zivju konservi

Gads

Jūras produkti
Siļķes, citas sālītas zivis
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