
Sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības pasākumu īstenošana  

zivsaimniecībai nozīmīgajās 
teritorijās 
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17.12.2019. 



EJZF SVVA  

īstenošana 
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EJZF SVVA īstenošana 
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[CATEGORY 
NAME] 

[VALUE]m

ilj. EUR 
14 projekti 

[CATEGORY 
NAME] 

[VALUE]m

ilj. EUR 
54 projekti 

[CATEGORY 
NAME] 

[VALUE]m

ilj. EUR 
41 projekts 

[CATEGORY 
NAME]  

[VALUE]m

ilj. EUR 
41 projekts 
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Finansējums Rīcības programmas 2021-2027 

zivsaimniecības attīstībai īstenošanai, miljoni 

EUR  

166,7 

183,5 

178,2 

- 5,4 milj. EUR 

[VALUE] 

140 

125 

43 

44 

42 

2021-2027

2014-2020

2007-2013

ES līdzfinansējums LV līdzfinansējums

*2021-2027 indikatīvs 



Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības [un akvakultūras] 

fonda 2021-2027 prioritātes un specifiskie mērķi * 
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Veicināt ilgtspējīgu zivsaimniecību 

un ūdens bioloģisko resursu 

saglabāšanu 

Stiprināt starptautisko okeānu pārvaldību 

un veicināt nebīstamas, drošas, tīras un 

ilgtspējīgi pārvaldītas jūras un okeānus 

Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras 

aktivitātes un zvejniecības un akvakultūras 

produktu apstrādi un tirdzniecību 

Sekmēt ilgtspējīgas zilās ekonomikas 

izaugsmi un veicināt zvejniecības un 

akvakultūras kopienu attīstību piekrastē un 

iekšzemē 

 Ekonomiskā, sociālā un vides ilgtspēja zvejniecībā 

 Energoefektivitāte un CO2 emisiju mazināšana 

 Zvejas jaudas pielāgošana zvejas iespējām 

 Zvejas kontrole un zivsaimniecības datu vākšana 

 Biodaudzveidības un ekosistēmu saglabāšana 

 Ilgtspējīgu akvakultūras darbību 

veicināšana 

 Zivsaimniecības produktu mārketings, 

kvalitāte, pievienotā vērtība, pārstrāde 

 Stiprināt vides, kultūras, sociālo un cilvēku 

resursu izmantošanu un zivsaimniecības 

kopienas 

 Zināšanu par jūru, jūras novērošanas 

attīstība 

* Pasākumi regulā netiks definēti. Tos noteiks dalībvalsts saskaņā ar vajadzībām. Zvejniecībā būs noteikts neatbalstāmo darbību saraksts. 



6 

GALVENIE UZSVARI 

ZIVSAIMNIECĪBAI NOZĪMĪGĀS TERITORIJAS 

ATTĪSTĪBA – SVVA 

Vietējās iniciatīvas pasākumi 

zivsaimniecībai nozīmīgajā teritorijā - 

Baltijas jūras piekrastē; 

 Pievienotās vērtības radīšana 

zivsaimniecības produktiem;  

 Ekonomiskās aktivitātes veicināšana; 

 Darbību dažādošana zivsaimniecībā un 

citos zilās ekonomikas sektoros; 

 Vides pakalpojumu attīstība;  

 Klimata pārmaiņu mazināšana; 

 Zvejas un jūras kultūras mantojuma 

izmantošana. 



Indikatīvs ZRP 2021-2027 izstrādes laika grafiks* 

2019.gads 2020.gads 

… - aug. sept. / okt. nov./dec. 1.cet. 2.cet. 

SVID sākotnējā 

projekta izstrāde  

Diskusijas tematiskajās 

darba grupās – SVID, 

mērķrādītāji  

ZRP projekta 

sagatavošana atbilstoši 

regulā noteiktajai 

veidnei 

ZRP projekts ZKP/UK 

ZRP projekts iesniegts 

EK 
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*Ietekmēs saistošo regulu apstiprināšanas progress  



Paldies par jūsu uzmanību! 
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