Saīsinājumi
ZRP – Rīcības programma Zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gadam
NAP2020 – Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam
EJZF – Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
EJZF regula – 2014.gada 15. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.
508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK)
Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011
ESI – Eiropas Strukturālais un investīciju fondi
LR – Latvijas Republika
PUK – pagaidu uzraudzības komiteja
EZF – Eiropas Zivsaimniecības fonds
ZKP – Zivsaimniecības konsultatīvā padome
VRG – vietējās rīcības grupas
ZVRG – zivsaimniecības vietējās rīcības grupas
ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
ES – Eiropas Savienība
SVID – Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu novērtējums
EK – Eiropas Komisija
LVAEI – Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts
ZM – Zemkopības ministrija
VARAM –Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
SIVN – Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
GT – bruto tilpība
kW – kilovati
m – metri
km – kilometri
ha – hektāri
kg – kilogrami
EUR – eiro
RO – ražotāju organizācijas
ZST – Zivsaimniecības sadarbības tīkls
KZP – kopējā zivsaimniecības politika
IKP – iekšzemes kopprodukts
NVS – Neatkarīgo Valstu Sadraudzība
BIOR – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”
ZZTEK – Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja
CSP – Centrālā statistikas pārvalde
VVD – Valsts vides dienests
ES2020 – Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei
LAD – Lauku atbalsta dienests
KAC – ZM Klientu apkalpošanas centrs
EPS – Elektroniskā pieteikšanās sistēma
BJRS – Baltijas jūras reģionu stratēģija
SVVA – Sabiedrības virzīta vietējā attīstība
NNS – nepārtrauktās novērtēšanas sistēma
VID – Valsts ieņēmumu dienests
IS – informatīvā sistēma
ZIKIS – Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma

DC-MAP – Datu vākšanas daudzgadu programma
MVU – mazie un vidējie uzņēmumi
VI – vadošā iestāde
SI – sertificējošā iestāde

Datu avoti
2.1.nodaļā „SVID analīze un vajadzību apzināšana”
Savienības prioritāte: 1 - Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu,
inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību
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