Zemkopības ministrija
01.07.2014.
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ZRP 2014.-2020. sagatavošanas virzība (I)
Sagatavota sākotnējā situācijas analīze, SVID analīze un nozares vajadzību
apkopojums
Saņemti Zivsaimniecības konsultatīvās
padomes sākotnējie komentāri (15.01.2013.)

Projekts nosūtīts ex-ante novērtēšanai,
veikts tās pirmais posms (15.02.2013.), exante novērtēšana turpinās visu ZRP izstrādes laiku

Diskusijas ar NVO un citiem partneriem darba grupās

Zvejniecība, apstrāde,
tirdzniecība
(08.02.2013.)

Inovācijas,
konsultācijas,
apmācības

Akvakultūra
(01.02.2013)

(08.02.2013.)

Teritoriju attīstība
(20.02.2013;
03.04.2013)

Veikts sasaistes izvērtējums starp ZRP izvēlēm saskaņā ar

EJZF Savienības prioritātēm

Stratēģijas Eiropa 2020
mērķiem

Nacionālā attīstības plāna
2020 virzieniem

ZRP 2014.-2020. sagatavošanas virzība (II)
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN)
SIVN sabiedriskā apspriešana (08.08.2013.)

ZRP 2014-2020 saturs precizēts atbilstoši EK vadlīnijām, ņemot vērā ex-ante
novērtētāju, NVO un citu partneru ieteikumus.
Zivsaimniecības ikgadējā
konference (29.11.2013.)

Zivsaimniecības konsultatīvā
padome (31.03.2014.)

– informācija un diskusija par ZRP
2014-2020 pasākumiem un EJZF
regulas nosacījumiem

– par ZRP 2014-2020 projektā
iekļautajiem
pasākumiem
un
nosacījumiem.

Darba grupas un semināri
ZVRG (2013.-2014.)
- informācija un diskusija par
teritoriju attīstību

Gatavošanās ZRP 2014-2020 iesniegšanai EK

Neformāli ZRP 2014-2020
projekts nosūtīts EK (05.2014.)

ZM pārstāvju neformālā
tikšanās EK par ZRP
2014-2020 (04.06.2014.)

Zivsaimniecības konsultatīvā
padome (19.06.2014.)
-

diskusija par ZRP 2014-2020
finanšu plānu un rādītājiem

ZRP 2014.-2020. sagatavošanas virzība (III)
•

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 508/2014 (2014. gada
15. maijs) par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu stājās spēkā š.g.
21.maijā;

•

Saskaņā ar š.g. 11.jūnija EK īstenošanas lēmumu Latvijai 2014.-2020.gadam
pieejams 139 833 742 eiro EJZF līdzfinansējums;

•

līdz 21.07.2014. jāiesniedz EK grozījumi Partnerības līgumā, papildinot ar EJZF
finansējumu;

•

ZRP 2014-2020 iesniegšana EK uzreiz pēc Partnerība līguma grozījumu
iesniegšanas EK;

•

ZRP 2014-2020 pasākumu MK noteikumu izstrāde.

Galvenie uzstādījumi 2014.-2020. periodam
o Akvakultūras produkcijas ražošanas apjomu pieaugums, pievienotās
o

o
o
o
o

vērtības radīšana, noieta tirgu attīstība;
Zvejniecības konkurētspēja;
Zvejas produktu apstrādē jaunu produktu, tehnoloģiju attīstība, produkcijas
noieta tirgu paplašināšana;
Kooperācijas veicināšana un darbību dažādošana (īpaši akvakultūrā un
piekrastes zvejā);
Zivsaimniecības radītā pievienotā vērtība balstīta uz zināšanām un zinātnes
atziņām;
Zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstība.

Latvijai pieejamais EJZF publiskais finansējums
Salīdzinājums 2007-2013 pret 2014-2020, milj. EUR
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Atbalsts zvejniecībai
 Inovācijas – zvejnieki un zvejnieku ražotāju organizācijas veic sadarbībā ar
zinātniskajām institūcijām;
 Zvejas flotes modernizācija – investīcijas drošības, darba apstākļu
uzlabošanā, ieguldījumi selektīvākos rīkos, zvejas produktu kvalitātes
uzlabošana, nosacījumu izpilde saistībā ar nevēlamo nozveju,
energoefektivitātes uzlabošana;
 Galīga zvejas darbību pārtraukšana – zvejas flotes sabalansēšanas

pasākumi, kompensējot zvejas kuģu izņemšanu no flotes (atbalstu var piešķirt
līdz 2017.gada 31.decembrim);
 Investīcijas zvejas ostās un izkraušanas vietās – investīcijas zvejai
nepieciešamajā infrastruktūrā, izkrauto produktu kvalitātes uzlabošana,
kontroles un izsekojamības uzlabošana;
 Pievienotā vērtība un produktu kvalitāte zvejniecībā – atbalsts
kolektīvajiem projektiem;
• Atbalsts resursu saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai atbalsts tiešai zivju krājumu papildināšanai (zušu vai lašu pārvaldības plāni).
Ievieš BIOR.
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1. ES prioritāte: Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, resursu
ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu zvejniecību:
Kopējais publiskais finansējums,
eur

Rezultatīvais rādītājs

Pasākums
EZF 2007.-2013. EJZF 2014.-2020.

Degvielas patēriņš
uz izkrauto nozvejas
kg, litri/kg

1. Inovācija (26.pants)
2. Veselība un drošība (32.pants)
3. Atbalsts saglabāšanas pasākumu
izstrādei un īstenošanai (37.pants)
4. Zvejas ietekmes uz jūras vidi
ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu
aizsardzībai (38.pants)
5. Galīga zvejas darbību pārtraukšana
(34.pants)
6. Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte
un nevēlamas nozvejas izmantošana
(42.pants)
7. Zvejas ostas, izkraušanas vietas, izsoles
nami un patvēruma vietas (43(1).pants)

Rādītājs*

73 185 250

Bāzes gadā 2023.gadā

Iznākuma
rādītājs projektu
skaits*
2023.gadā

10
0,1

0,1

10
6

Saražotais
produkcijas apjoms
(nozveja), tūkst.t

61

Izmaiņas neto
peļņā, tūkst. eur

1854

60
20

41 933 334

*Rādītājus visām ES prioritātēm ir noteikusi Eiropas Komisija

Neto peļņa, milj.
EUR

45
15

1,8

2,1
15

Atbalsts akvakultūrai
 Inovācijas - veic sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām;
 Investīcijas akvakultūras uzņēmumos – produktīvi ieguldījumi,

sugu dažādošana, produktu kvalitāte, labturība, aizsardzība pret
savvaļas plēsoņām, resursu efektīva izmantošana, energoefektivitāte,
investīcijas darbību dažādošanai. Atbalsts iekārtām, būvniecībai,
rekonstrukcijai.
Zemes darbi, tostarp dīķu rakšana, netiks atbalstīta!

 Kompensācijas

akvakultūrai,
kas
nodrošina
vides
pakalpojumus – hektārmaksājumi dīķsaimniecībām, uzņemoties 5
gadu saistības par praksi, kas ir virs likumdošanas prasībām;

 Konsultācijas – konsultāciju pakalpojumi, profesionālā apmācība,

mūžizglītība, pieredzes un labās prakses apmaiņa. Ievieš sadarbībā
ar Zivsaimniecības sadarbības tīklu.
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2. ES prioritāte: Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, resursu
ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu akvakultūru:
Pasākums

Kopējais publiskais finansējums,
eur
EZF 2007.-2013. EJZF 2014.-2020.

2. Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā
(48.pants )
3. Akvakultūras saimniecībām
paredzēti pārvaldības, aizvietošanas
un konsultāciju pakalpojumi
(49.pants)
4. Akvakultūra, kas nodrošina vides
pakalpojumus (54.pants)

Rezultatīvais rādītājs
Rādītājs

Saražotais
akvakultūras
produkcijas
apjoms, tūkst.t

1. Inovācijas (47.pants)

25 919 294

46 266 667

Iznākuma
rādītājs -

Saražotā
akvakultūras
produkcijas
vērtība, milj. EUR

Bāzes gadā 2023.gadā

0,64

2,9

projektu
skaits
2023.gadā

6

100
1,6

12,9
7

Akvakultūras
uzņēmumi, kas
nodrošina vides
pakalpojumus,
skaits

34

45

45

Atbalsts datu vākšanai un zvejas kontrolei
vākšana - atbalsts datu vākšanas
īstenošanai, BIOR;
• Zvejas kontrole - atbalsts zvejas kontrolei
• Datu

programmas

3. ES prioritāte: Veicināt KZP ieviešanu:
Pasākums

Kopējais publiskais
finansējums, eur
EZF 2007.2013.

1. Kontrole un izpilde
(76.pants)

2.
Datu
(77.pants)

vākšana

-

-

EJZF 2014.2020.

6 518 827

6 601 162

Rezultatīvais rādītājs
Rādītājs

Bāzes gadā

2023.gadā

Atklātie nopietni
pārkāpumi pret veikto
pārbaužu skaitu (%)

3,3

3

% no izkrāvumiem
(nozvejas), kas pakļauti
fiziskai kontrolei

8,7

5

Atbilstošu atbilžu
pieaugums Datu vākšanas
sistēmai, %

100

0

Iznākuma
rādītājs
2023.gadā

Projektu
skaits - 10

Projektu
skaits - 7

Atbalsts zivsaimniecības teritoriju
ilgtspējīgai attīstībai (I)

Zivsaimniecībai nozīmīgā teritorija:
o Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pagasti vai
novadi, ja tā ir mazākā teritoriālā vienība, un to
ietvertās pilsētas ar iedzīvotāju skaitu līdz 15 000.
6% LV teritorijas - 60% zivsaimniecības uzņēmumu, 78%
zivsaimniecībā nodarbināto
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Atbalsts zivsaimniecības teritoriju
ilgtspējīgai attīstībai (II)
Sabiedrības virzīta vietējā attīstība - pamatprincips ir pieeja „no apakšas uz

augšu”;
Zivsaimniecības vietējās rīcības grupas (ZVRG) izstrādā un īsteno teritorijas
attīstības stratēģijas;
Nodrošina zivsaimniecības nozares ievērojamu pārstāvniecību VRG un
stratēģijas izstrādē un īstenošanā;
Zivsaimniecības teritorijas attīstības stratēģija veicina jūrlietu un piekrastes
sniegto iespēju izmantošanu.
Finansējuma sadalē starp vietējām rīcības grupām tiks izmantoti divi kritēriji:
o VRG teritorijā esošās piekrastes garums (lielāks īpatsvars)
o zivsaimniecībā nodarbināto skaits
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Atbalsts zivsaimniecības teritoriju
ilgtspējīgai attīstībai (III)

Atbalstāmie pasākumi:
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.
o Sadarbības pasākumi;
o Darbības izmaksas un aktivizēšana (ja ZVRG nav tā pati, kas LEADER VRG).
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4. ES prioritāte Palielināt nodarbinātību un teritoriālo
kohēziju:

Pasākums

Kopējais publiskais finansējums,
eur
EZF 2007.-2013. EJZF 2014.-2020.

1. Sabiedrības virzītas
vietējās
attīstības
stratēģiju
īstenošana
14 983 936
(63.pants)
2. Sadarbības pasākumi
(64.pants)
*Plānots saglabāt bāzes gada vērtību

15 000 000

Iznākuma
rādītājs
2023.gadā

Rezultatīvais rādītājs
Rādītājs

Bāzes gadā

2023.gadā

Radītās darba vietas,
skaits

-

58

Stratēģiju
skaits - 7

Saglabātās darba vietas,
skaits tūkst.

3,6

3,6*

Projektu
skaits - 7

Atbalsts tirdzniecībai un apstrādei
 Uzglabāšanas atbalsts – zvejnieku ražotāju organizāciju veiktajiem

intervences pasākumiem. Pasākumu ievieš no 2014. līdz 2018.gadam.

 Ražošanas un tirdzniecības plāni - atbalsts ražotāju organizācijām ražošanas

un tirdzniecības plānu izstrādei un ieviešanai;

 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde - jaunu vai uzlabotu produktu,

procesu, pārvaldības sistēmu īstenošana, energoefektivitāte, ietekmes uz vidi
mazināšana, drošības, higēnas, veselības un darba apstākļu uzlabošana.
Investīcijas būvniecībā, rekonstrukcijā, iekārtās;
Saskaņā ar EJZF regulas nosacījumiem - atbalsts grantu veidā tiks sniegts tikai
uzņēmumiem, kas atbilst MVU definīcijai;

• Tirdzniecības pasākumi – dalība starptautiskās izstādēs, reklāmas kampaņas,

tirgus izpēte, produktu sertifikācija, zvejas un akvakultūras produktu
izsekojamības veicināšana.
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5. ES prioritāte: Veicināt tirdzniecību un apstrādi:

Pasākums

1. Uzglabāšanas atbalsts (67.pants)

2. Ražošanas un tirdzniecības plāni
(66.pants)

Kopējais publiskais
finansējums, eur
EZF 2007.- EJZF 2014.2013.
2020.
-

3. Tirdzniecības pasākumi (68.pants)
4. Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde (69.pants)
*Plānots saglabāt bāzes gada vērtību

45 831 183

Rezultatīvais rādītājs
Rādītājs

Bāzes gadā 2023.gadā

1 185 869
Produkcijas
pirmās
pārdošanas
52 800 000 apjoma izmaiņas
RO ietvaros

94,9%

0*

Iznākuma
rādītājs
2023.gadā
Projektu
skaits - 12
Atbalstīto
RO skaits 3
Projektu
skaits - 32
Projektu
skaits - 105

Integrētā jūrlietu politika
Integrētā jūrlietu politika - monitoringa programmas un pasākumu
programmas saistībā ar Jūras stratēģijas pamatdirektīvas ieviešanu.

6. ES prioritāte: Veicināt integrētās jūrlietu politikas
īstenošanu:
Pasākums

Integrētā jūrlietu politika (īpaši
saistībā ar Direktīvu 2008/56/EK )

Kopējais publiskais
finansējums, eur
EZF 2007.- EJZF 2014.2013.
2020.
-

3 333 334

Rezultatīvais rādītājs

Rādītājs
Pieaugums
aizsargājamo
jūras teritoriju
pārklājumā, km2

Bāzes gadā 2023.gadā

4364,68

0

Iznākuma
rādītājs
2023.gadā
Projektu
skaits - 1
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Paldies par uzmanību!

