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L IETOTIE SA ĪSINĀJUMI  
 
AS - Akciju sabiedrība 
CSP - Centrālā Statistikas pārvalde 

Eurostat - 
Eiropas Savienības statistikas birojs (statistical office of the 
European Union) 

ES - Eiropas Savienība 
ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
ELVGF - Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds 
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
ESF - Eiropas Sociālais fonds 
FM - Finanšu ministrija 
KF - Kohēzijas fonds 
KPFI - Klimata pārmaiņu finanšu instruments 
KN - Kombinētā nomenklatūra 
LAD - Lauku atbalsta dienests 
LANN - Lauku attīstības novērtēšanas nodaļa 
LGA - Latvijas Garantiju aģentūra 
LLU - Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
LV - Latvija 
LVAEI -  Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūts 
LVIF - SIA „Vides investīciju fonds” 

LZIKIS - 
Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas 
sistēma 

NACE - Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija 
n.d. - Nav datu 
PVD - Pārtikas un veterinārais dienests 
SIA - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
VID - Valsts ieņēmumu dienests 
ZM - Zemkopības ministrija 
ZVFI - Zivsaimniecības Vadības Finansēšanas instruments 
ZVJ - Zvejnieku saimniecība 
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L IETOTIE TERMINI  
 

Faktiskais izejvielu 
apjoms 

- Latvijā saražotais zivju apjoms + imports – eksports. 

Investīcijas - Kopējais fiansējums, izņemot kompensācijas. 
Kopējais finansējums - Publiskais finansējums un privātais līdzfinansējums. 

Latvijā saražotais zivju 
apjoms 

- 
Latvijas zvejnieku nozvejotās (Latvijas teritorijā izkrautās 
zivis, neskaitot nozveju Atlantijas okeānā)  un akvakultūras 
sektorā izaudzētās zivis. 

Pieejamais izejvielu 
apjoms 

- Latvijā saražotais zivju apjoms + imports. 

Publiskais finansējums - ES fondu un valsts līdzfinansējums. 

Zivju produkcija - 

svaigas, dzesinātas zivis un zivju fileja; saldētas zivis un 
zivju fileja; žāvētas, sālītas un kūpinātas zivis; konservētas 
zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji; dažādi vēžveidīgie un 
mīkstmieši; ūdens bezmugurkaulnieki; zivju milti un 
granulas; tauki, eļļas, ekstrakti un sulas, u.c., kas atbilst CSP 
datiem pēc Kombinētās nomenklatūras kodiem: 0302, 0303, 
0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 51191, 1504, 160300, 1604, 
1605. 
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1. KOPSAVILKUMS  

Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, pastāv vairāki zivju apstrādes veidi (zivju 
atvēsināšana, saldētu zivju defrostācija jeb atlaidināšana, zivju pirmapstrāde, zivju 
sālīšana, zivju kūpināšana, zivju konservēšana), kur apstrādes procesu nosaka pats 
zivju apstrādes uzņēmums, ņemot vērā: vidējo izejvielu iepirkuma cenu, pieejamo 
apjomu un tā stabilitāti, izejvielas garšas un smaržas īpatnības, patērētāju 
pieprasījumu, u.c. Būtiskas atšķirības izmantoto tehnoloģiju ziņā starp Latvijas zivju 
apstrādes uzņēmumiem un citu valstu zivju apstrādes uzņēmumiem nav. 

Zivju apstrādes uzņēmumi no 2005. – 2012. gadam kā izejvielas izmantoja 
Latvijā saražotas zivis, kur to faktiskais apjoms vietējā tirgū samazinājās par 38%, 
tādējādi radot nepieciešamību pēc saldētu, svaigu un dzesinātu zivju importa (apjoms 
palielinājās par 106% jeb dubultojās). Zivju pieejamība no 43 zivju veidiem 
samazinājās līdz 37 zivju veidiem. Taču neskatoties uz pieejamo zivju  dažādību kā 
galvenā izejviela produkcijas ražošanai tika izmantota brētliņa (54%), mazākos 
apjomos – reņģe (35%). 

Akvakultūras sektorā saražotais zivju apjoms zivju apstrādes uzņēmumiem 
izejvielu ziņā nav pievilcīgs vidējo cenu un apjomu ziņā, kas nav pietiekami 
konkurētspējīgas ar Latvijas teritoriālajos ūdeņos nozvejotām zivīm un importētām 
saldētām, svaigām un dzesinātām zivīm. Lai veicinātu Latvijas akvakultūras sektora 
attīstību, pašlaik izaudzētās zivis būtu jāapstrādā pašos akvakultūras uzņēmumos vai 
mājražotājiem. Taču, ņemot vērā nozvejas apjomu samazināšanos ne tikai Latvijā, bet 
arī visā pasaulē, kas būtiski var ietekmēt zivju apstrādes uzņēmumu ražošanas 
attīstību nākotnē, jau šobrīd būtu jāveido ciešāka sadarbība ar akvakultūras 
uzņēmumiem izejvielu jomā. 

Zivju apstrādes sektorā (57% sektora dalībnieku) 2004. – 2006. un 2007. – 
2013. plānošanas periodā kopumā, pateicoties dažādiem ES fondiem, ietverot Latvijas 
Garantiju aģentūras (LGA), valsts un privāto līdzfinansējumu ieguldīti EUR 130,12 
milj . Lielākais atbalsta apjoms tika novirzīts tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma 
iegādei/modernizācijai, kā arī dažādu kameru un ēku rekonstrukcijai/jaunbūvei – 
kopumā EUR 96,63 milj. jeb 74% no kopējā finansējuma. Zivju apstrādes uzņēmumi, 
kuru saimnieciskā darbība saistīta arī ar zvejniecību un akvakultūru saņēma atbalstu 
arī šo saimniecisko darbību attīstībai. Investīciju atdeve (uz neto pievienoto vērtību, 
produkcijas vērtību un produktivitāti) liecina, ka zivju apstrādes sektora attīstību 
būtiski ietekmē investīciju pieejamība un to izlietojums.  

Vislielākā investīciju atdeve bija zivju apstrādes uzņēmumiem, kas saņēma 
vismazākās investīcijas (kopumā EUR 4,18 jeb 5%), un kuri specializējas uz kūpinātu 
zivju ražošanu un nesterilizētu konservu ražošanu.  

Savukārt, zivju apstrādes uzņēmumi, kuri specializējas uz atvēsinātu un 
saldētu zivju ražošanu, citu produkcijas veidu (t.sk., pārpakošana) ražošanu un  jauktu 
zivju produkcijas ražošanu, investīciju atdeve nebija pietiekama, lai gan investēts tika  
visvairāk (kopumā EUR 61,78 milj. jeb 68%).  

Zivju apstrādes uzņēmumi ar specializāciju sterilizētu konservu ražošana, 
saņēma otras lielākās investīcijas (EUR 24,47 milj. jeb 27%), taču to atdeve nebija 
efektīva (samazinājās neto pievienotā vērtība, produkcijas vērtība un produktivitāte).  

Lai arī tika saņemtas investīcijas tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma 
iegādei/modernizācijai, kā arī dažādu kameru un ēku rekonstrukcijai/jaunbūvei, zivju 
apstrādes uzņēmumu ražošanas jaudas laika posmā no 2005. – 2013. gadam netika 
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maksimāli noslogotas (vidējā izmantotā jauda veidoja 66,4% no pilnās uzņēmumu 
jaudas). Pētījuma ietvaros veiktās aptaujas dati liecina, ka maksimālās ražošanas 
jaudas netiek izmantotas visa veida zivju apstrādes uzņēmumos: gan tajos zivju 
apstrādes uzņēmumos, kas specializējas uz atvēsinātu un saldētu zivju ražošanu, gan 
sālītu,   nesterilizētu konservu un kulinārijas izstrādājumu ražošanu, gan arī uz 
sterilizētu konservu un citu produkcijas ražošanu. Pie maksimālajām ražošanas 
jaudām ir iespējams apstrādāt visas Latvijas teritoriālajos ūdeņos (neskaitot nozveju 
Atlantijas okeānā) nozvejotās un akvakultūras sektorā izaudzētās zivis, visu 
uzņēmumu importētās dzīvās zivis un pašu zivju apstrādes uzņēmumu importētas 
svaigas, dzesinātas un saldētas zivis.  

Neskatoties uz to, ka ražošanas jaudas netiek pilnībā noslogotas, 86% 
aptaujātie respondenti  norāda uz dažāda veida atbalsta (t.sk., dažādu tehnoloģisko 
iekārtu un kameru) nepieciešamību uzņēmumu attīstības veicināšanai.  

Zivju apstrādes uzņēmumu tehnoloģisko iekārtu noslogojums un uzņēmumu 
ražošanas attīstība ir atkarīga no izejvielu apjoma, darbaspēka pieejamības, kapitāla 
un uzņēmējspējām, kas ietekmē tehnoloģisko iekārtu noslogojumu. 2005. – 2013. 
gada saražotās produkcijas apjomā lielāko īpatsvaru (vidēji 47%) veido konservi no 
brētliņām, sardīnēm un sardinellām. Sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjoma 
koncentrēšana notiek uz Krievijas tirgiem (eksporta apjoma īpatsvars no 2008. – 
2012. gadam palielinājās no 34 līdz 50%). Tā kā tas ir augsta riska tirgus, uzņēmējiem 
jāuzņemas risks, savu ražošanu orientējot pārsvarā tikai uz vienu tirgu. Valsts atbalsts 
jāvērtē īpaši uzmanīgi, lai neradītu problēmas valsts budžetam gadījumā, kad rodas 
produkcijas realizācijas problēmas kādā no tirgiem.  

Investīcijas tehnoloģisko iekārtu iegādē un modernizācijā  varētu virzīt uz tiem 
zivju apstrādes uzņēmumiem, kuri rada jaunus inovatīvus produktus, un kā izejvielu 
izmanto arī akvakultūras zivis, tādējādi veicinot abu sektoru attīstību. Uzņēmējiem 
jābūt skaidram biznesa plānam par savas produkcijas (arī jaunās produkcijas, ja tāda 
paredzēta) noieta tirgiem.  

investīcijas pamatlīdzekļu atjaunošanai saņēma 57% sektora dalībnieku.   zivju 
apstrādes uzņēmumi, kas nesaņēma atbalstu no ES fondiem,savā rīcībā esošos 
pamatlīdzekļus izmantojuši efektīvāk nekā zivju apstrādes uzņēmumi, kas saņēma 
investīcijas. 

Nākotnē būtu ieteicams veikt pētījumu par akvakultūras zivju kā izejvielu 
izmantošanas ietekmi uz zivju apstrādes uzņēmumu finanšu rādītājiem. Pētījums 
palīdzētu noskaidrot, cik reāla ir akvakultūras zivju izmantošana zivju apstrādes 
uzņēmumos kā izejviela. 

Ziņojumu sagatavoja LANN ekonomistes I. Biukšāne un A. Smiltāne 
sadarbībā ar nodaļas darbiniekiem (Z.Miķelsone, I.Gulbe, E.Benga, J.Hāzners). Darba 
izstrādē tika pieaicināta ārējā eksperte Dr.sc.ing. I.Grāmatiņa no Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes (turpmāk – LLU) Pārtikas tehnoloģijas katedras. 
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2. DARBA SATURS 

 
Darba mērķis – izpētīt un novērtēt ražošanas tehnoloģiju pieejamību zivju 

apstrādes sektora attīstībai Latvijā. 
Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki darba uzdevumi: 

1) Vispārīgi raksturot zivju apstrādes sektoru Latvijā, tajā ieguldītās investīcijas, 
un to atdevi. 

2) Noskaidrot, kāda ir zivju izejvielu aprite Latvijā, tās apstrādes veidi un 
iespējas, kā arī apstrādei izmantojamās ražošanas tehnoloģijas. 

3) Novērtēt ražošanas tehnoloģiju pieejamību un jaudu noslogojumu zivju 
apstrādes sektorā. 

4) Sniegt galvenos secinājumus un rekomendācijas zivju apstrādes sektora 
turpmākai attīstībai. 
Pētījuma mērķa sasniegšanai tika izmantoti dažādu institūciju statistikas dati, 

dažādu interneta vietņu pieejamā informācija, aptaujas anketu rezultāti, kā arī 
telefonintervijās un izbraukumos iegūtā informācija no uzņēmējiem. 

 
Pētījuma apjoms ir 56 lpp., ieskaitot pielikumus -102 lpp.. Darbā iekļauti 29 

attēli, 28 tabulas un 21 pielikums. Ierobežotais izpildes laiks un finansējums, kā arī 
pieejamie dati noteica šī darba apjomu un detalizācijas pakāpi. 
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3. IZMANTOTIE /APKOPOTIE DATI  

 
Darba izstrādei tika izmantoti Zemkopības ministrijas (ZM), Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), SIA „Vides investīciju 
fonds” (LVIF), Finanšu ministrijas (FM), Lauku atbalsta dienesta (LAD), Latvijas 
zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS), Centrālās 
statistikas pārvaldes (CSP), Pārtikas un veterinārā  dienesta (PVD), Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID), Eiropas Savienības statistikas biroja (Eurostat), „Latvijas 
Zivsaimniecības gadagrāmata 2013. 16. gads” dati un interneta resursos, izbraukumos, 
telefonintervijās un aptaujas anketās iegūtā informācija. Darba izstrādei tika pētīti arī 
dažādi plānošanas dokumenti, Ministru kabineta noteikumi, metodoloģijas un 
vispārēji pētījumi un raksti par zivju apstrādes sektoru un novērtēšanas iespējām un 
metodēm. 

 Latvijas zivju apstrādes sektora vispārīgā raksturojuma un kopējā fiansējuma 
ES fondu ietavaros tika apkopota un analizēta informācija par zivju apstrādes 
uzņēmumiem (pēc ZM, PVD un CSP saraksta) un zivju apstrādes sektorā veikto 
atbalstu (pēc ZM, PVD un CSP saraksta un NACE 2.red. koda 10.20.) 2004. - 2006. 
un 2007. – 2013. plānošanas periodā. Uzņēmumi, kas nodarbojas ar zivju apstrādi, bet 
netika idenficēji pēc ZM, PVD un CSP saraksta un NACE 2.red. koda 10.20., datu 
analīzē un aprēķinos netika iekļauti. Fondu atbalsts vērtēts saistībā ar saņēmējiem. 
Samērā laikietilpīgs bija zivju apstrādes uzņēmumu identificēšanas process, pēc kā arī 
tika veikts informācijas pieprasījums VARAM, LVIF, FM un LAD par veikto atbalsta 
apjomu no dažādiem ES finanšu instrumentiem (ERAF, ESF, KF, ELVGF, ELFLA, 
KPFI, ZVFI, EZF, LGA, Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa programmas 2004.-
2006. un 2007.-2013. gadam, Latvijas un Šveices sadarbības programmas, Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 
programmas 2004.-2009. gadam). Pieprasītā informācija no administrējošajām 
institūcijām tika iesūtīta dažādos laika posmos, tādējādi kavējot darbu pie statistikas 
datu apkopošanas, apstrādes un analīzes. Pētījuma ietvaros no ZM netika iegūti dati 
par veiktajiem ES finanšu instrumentu ieguldījumiem zivju apstrādes sektorā laika 
posmā no 2002. – 2003. gadam. Kopējais fiansējums zivju apstrādes sektorā tika 
iedalīts un analizēts dalījumā pēc atbalsta avota, atbalstītā projekta mērķa un atbalsta 
saņēmēju skaita. Kopējais fiansējums netika iedalīts pēc uzņēmumu lieluma grupām, 
jo nebija pieejami dati par uzņēmumu lielumu pārskata gada sākumā un pārskata gada 
beigās. 

Liels darba apjoms saistās arī ar datu apstrādi un analīzi par dzīvo zivju un 
zivju produkcijas apriti Latvijā, savā starpā integrējot dažādu institūciju (CSP, 
LZIKIS un ZGGR) datus un analizējot to atšķirīgo metodoloģiju, rezultātā iegūstot 
kombinētus datus tālākai analīzei un interpretācijai.  

Problēmas radīja dzīvo zivju un zivju produkcijas importa un eksporta datu 
iegūšana no CSP datu bāzes, kur šie dati par vienu pārskata gadu ir pieejami dalījumā 
pa 12 mēnešiem un par katru no 200 valstīm un 8 341 Kombinētās nomenklatūras 
kodiem, pie tam dažādās mērvienībās (kg, EUR, LVL, papildmērvienībās). Tas 
nozīmē, ka lai iegūtu datus par zivju produkcijas importa un eksporta apjomu, vērtību 
un vidējo cenu no 2005. – 2013. gadam, no 8 341 Kombinētās nomenklatūras kodiem 
tika atlasīti tikai tie kodi (kopumā 33 kodi 4-8 zīmju līmenī), kas attiecas par zivīm un 
zivju produkciju, savukārt dati par 12 pārskata gada mēnešiem dalījumā par katru no 
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200 valstīm tika summēti, lai iegūtu rezultātu tikai par vienu pārskata gadu. Dati bija 
tik detalizēti, ka nepieciešamā informācija no CSP datu bāzes tika  iegūta vairākās 
daļās, jo datu masīvs bija ļoti apjomīgs.   

Problēmas radīja arī ZGGR pieejamie dati par Latvijas nozvejas apjomiem 
okeānos, Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes un piekrastes joslā, kā arī 
nozveju iekšējos ūdeņos un dīķsaimniecības ūdeņos. ZGGR apkopotie dati no 1976. – 
2012. gadam nesakrīt, ja tos salīdzina ar ZGGR apkopotajiem datiem par to pašu laika 
periodu tikai dalījumā pa zivju sugām un ar CSP datiem par realizēto akvakultūras 
produkciju. Līdz ar to papildus laiks tika veltīts šo datu no 1976. – 2012. gadam 
pārrēķināšanai un savstarpējai salīdzināšanai, lai tos korekti varētu izmantot darba 
izstrādei. Identificētie kļūdainie dati un LVAEI pārrēķins ar paskaidrojumu tika 
nosūtīts 01.04.2014. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā 
institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta Informācijas un datu nodaļas 
vadītājam ar lūgumu paskaidrot konstatēto faktu. Skaidrojumi/precizējumi vēl nav 
saņemti. Darba izstrādē tika izmantoti LVAEI pārrēķinātie dati.  

Iegūtie dati bija nepieciešami zivju apstrādes sektorā izmantojamo zivju 
izejvielu apjoma aprēķināšanai. 

Investīciju atdeves aprēķināšanai tika izmantoti VID dati par 89 zivju 
apstrādes uzņēmumiem (58 zivju apstrādes uzņēmumiem, kas saņēma investīcijas un 
31 zivju apstrādes uzņēmumu, kas investīcijas nav saņēmuši), par kuriem bija 
pieejami finanšu rādītāji laika posmā no 2005. – 2013. gadam, un kuros ir/nav veiktas 
investīcijas ES fondu atbalstītajos projektos laika posmā no 2004. – 2013. gadam. 
Investīciju atdeves analīzē netika iekļauts kompensāciju apjoms EUR 9,26 milj. 
apmērā par zvejas flotes intensitātes sabalansēšanas pasākumiem un ūdens vides 
pasākumiem akvakultūrā. 

Savukārt, 6. nodaļā „Zivju produkcijas apstrādes veidi un iespējas” apkopotos 
datus par dzīvu zivju un zivju produkcijas apstrādes veidiem un iespējām, kā arī 
apstrādei izmantojamām ražošanas tehnoloģijām sagatavoja LLU Pārtikas 
tehnoloģijas katedras docente Dr.sc.ing. I. Grāmatiņa. Galvenokārt izmantota gan 
zinātniskā literatūra un interneta resursi, gan informācija no zivju apstrādes 
uzņēmumiem (SIA „Gamma-A”, ZVJ „Kaija”, SIA „Karavela”, SIA „Banga Ltd”, 
SIA „Kimss un Ko”) attiecīgās informācijas iegūšanai un precizēšanai. Apkopotie dati 
bija nepieciešami zivju apstrādes procesa un norises labākai izpratnei. 

Nozīmīgs darba ieguldījums tika veikts 7. nodaļas „Ražošanas tehnoloģiju 
pieejamība un noslogojums zivju apstrādes sektorā” izstrādē, lai noskaidrotu zivju 
apstrādes sektoram pieejamo tehnoloģisko iekārtu pieejamību un noslogojumu.  

Analizēti dati par zivju apstrādes uzņēmumu ražošanas tehnoloģiju 
noslogojumu pēc VID, CSP un aptaujas anketas datiem. Papildus tika iegūta 
informācija arī no zivju apstrādes uzņēmumiem (SIA „Karavela”, SIA „Baltijas zivis-
97”, AS „Ventspils zivju konservu kombināts”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskā institūta „BIOR” (turpmāk - BIOR) Zivju resursu pētniecības 
departamenta Informācijas un datu nodaļas vadītāja) un telefonintervijām. 

Liels darbs veltīts aptaujas anketas izstrādei, izsūtīšanai, regulārai rezultātu 
kontrolei, apkopošanai un interpretācijai. Lai aptaujas anketu varētu izstrādāt un 
izsūtīt, nācās iegūt informāciju par ražošanas tehnoloģijām, to veidiem un ar to 
saistītām problēmām, paralēli ievācot un apkopojot kontaktinformāciju par zivju 
apstrādes uzņēmumiem (reģistrācijas un LAD numuru, tālruņa numuru, 
juridisko/faktisko adresi un e-pasta adresi). Aptaujas anketa tika izstrādāta, izmantojot 
www.google.com. pieejamos anketas izstrādes rīkus, kas anketas mērķauditorijai (111 
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no 112 zivju apstrādes uzņēmumiem, no kuriem tika iegūtas e-pasta adreses) sniedza 
iespēju ērti un jebkurā laikā elektroniski aizpildīt aptaujas anketu. Aptaujas anketu 
iespējams aplūkot 1.pielikumā. Iegūtās atbildes tika apkopotas un izanalizētas. 
Aptaujas anketas izsūtīšanas datums: 12.05.2014. (anketas aizpildīšanas termiņš 3 
nedēļas: līdz 30.05.2014.). Ņemot vērā nelielo atsaucību no zivju apstrādes 
uzņēmumiem, aptaujas anketa tika izsūtīta atkārtoti kā atgādinājums, pagarinot 
anketas aizpildīšanas termiņu līdz 16.06.2014. Rezultātā aptaujas anketa tika izsūtīta 7 
reizes, un tai atvēlētais laiks tika pagarināts no 3-5 nedēļām. Aptaujas anketu 
aizpildīja 36% no aptaujā iekļautajiem uzņēmumiem. 

Darba 5., 6. un 7. nodaļā analizētie un interpretētie datu rezultāti ir vispārināti 
apkopoti darba nodaļās „Secinājumi un ieteikumi” un „Kopsavilkums”. 

Datu apkopošana, precizēšana un to kvalitatīvā izvērtēšana prasa vislielāko 
laiku, tādēļ analīzei atvēlētais laiks nedod iespēju detalizēti izvērtēt situāciju visos 
aspektos. Laika ierobežojuma dēļ ziņojuma sagatavošanai atskaitē nav ietverti visi 
apkopotie dati, un apraksti nodaļās nav vienlīdz izvērsti.    
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4. IZVĒLĒTĀS METODES 

 
Šī pētījuma sākuma stadijā tika pielietota publisko dokumentu analīzes 

metode, lai iepazītos ar esošo informācijas apjomu par Latvijas zivju apstrādes 
sektoru. 

Lai iegūtu aktuālo informāciju par sektora attīstību, to kavējošām problēmām 
un perspektīvām, tika  veiktas ekspertu intervijas un vizītes uzņēmumos un iestādēs. 
Intervija ir ērta metode, lai salīdzinoši īsā laikā varētu noskaidrot dažādus viedokļus 
par interesējošiem jautājumiem saistībā ar zivju apstrādes sektoru. Datu un viedokļa 
plašākai ieguvei tika izmantota aptaujas anketa, kas sniedza informāciju par zivju 
apstrādes uzņēmumu ražošanas jaudām, pastāvošajām problēmām un 
nepieciešamajiem ieguldījuma veidiem un to iespējamiem rezultātiem. 

Darbā tika pielietotas ekonomiskās analīzes metodes un paņēmieni. Novērtējot 
zivju apstrādes uzņēmumu struktūru, ieguldītā atbalsta apjomu un zivju apstrādes 
uzņēmumu ekonomiskos rezultātus un atdevi, u.c. datus, izmantotas ekonomiskās un 
statistiskās analīzes, salīdzinošās analīzes metodes.  

Investīciju atdeves aprēķināšanai tika izmantota DiD („Difference in 
difference”) metode, analizējot zivju apstrādes uzņēmumos veikto investīciju ietekmi 
uz neto apgrozījuma izmaiņām. Tiek vērtētas neto apgrozījuma izmaiņas: salīdzināta 
pieauguma starpība no bāzes līdz pārskata periodam ietekmētajos zivju apstrādes 
uzņēmumos, un bāzes kopā. Rādītāju pieauguma starpība tiek uzskatīta par investīciju 
tīro ietekmi. Turklāt izmantota arī salīdzinošās analīzes metode, salīdzinot zivju 
apstrādes uzņēmumu rezultātus dažādos specializācijas veidos, un ar zivju apstrādes 
uzņēmumiem, kas nav investīciju saņēmēji. Papildus investīciju atdevei tika 
aprēķināti arī tādi rādītāji kā neto pievienotā vērtība, produkcijas vērtība un 
produktivitāte. 

Secinājumu un ieteikumu izstrādē galvenokārt pielietotas analīzes un sintēzes 
metodes. 
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5. LATVIJAS ZIVJU APSTR ĀDES SEKTORA VISPĀRĪGS  
RAKSTUROJUMS UN KOPĒJAIS FIANSĒJUMS ES FONDU 
IETVAROS  

5.1. Zivju apstr ādes uzņēmumi un to raksturojums 

Apstrādes uzņēmumu saraksts tika noteikts, analizējot vairāku institūciju 
sniegto vai to mājas lapās pieejamo informāciju – ZM, PVD, CSP un LAD (skat. 
2.pielikumu). Rezultātā tika secināts, ka iepriekšminēto institūciju informācija par to, 
kas ir zivju apstrādes uzņēmumi, atšķiras. 

Pēc ZM un PVD informācijas Latvijā uz 2014.gada vidu ir 107 zivju apstrādes 
uzņēmumi, no kuriem 102 ir apstrādes uzņēmumi, bet 5 - zvejnieku organizācijas un 
biedrības, kas pēc PVD klasifikācijas arī nodarbojas ar zivju apstrādi. Atsevišķi 
uzņēmumi, kas ZM sarakstā vairs nav minēti, joprojām ir atrodami PVD atzīto 
uzņēmumu sarakstā, kas tiek skaidrots ar to, ka tikai tad, kad uz uzņēmumu tiek sūtīta 
pārbaude, PVD uzzin, vai uzņēmums ir strādājošs. Ātrāk uzņēmums no PVD saraksta 
izņemts netiek.  

Savukārt CSP kā zivju apstrādes uzņēmumus, kuru pamatdarbības nozare ir 
NACE kods 10.20. (zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana) 
klasificē 140 uzņēmumus, un vēl 5 ar NACE kodu 10.20 kā papildus darbības veidu. 
No šiem uzņēmumiem informāciju par saviem saražotajiem apjomiem CSP sniedz 58 
uzņēmumi. Izlasē nav iekļauti 64 uzņēmumi, jo uzskatāmi par mazajiem 
uzņēmumiem (mazāk par 10 darbiniekiem) un vēl 23 uzņēmumi, kuru darbība ir 
pārtraukta vai ierosināts maksātnespējas process. 

Salīdzinot ZM un CSP sarakstu, jāsecina, ka tikai 56 no 106 uzņēmumiem tiek 
uzskatīti par ekonomiski aktīvajiem un sniedz ziņas CSP, 10 uzņēmumi nav iekļauti 
CSP biznesa uzņēmumu sarakstā vai nedarbojas, un 40 uzņēmumi ir iekļauti CSP 
biznesa uzņēmumu sarakstā, bet, ņemot vērā, ka tie ir mazie uzņēmumi, nesniedz 
informāciju par saviem ražošanas apjomiem. 

ZVFI un EZF ietvaros veikto ieguldījumu analīzei ir vērtēti zivju apstrādes 
uzņēmumi, kas ir snieguši projektu iesniegumus LAD, realizējuši tos un saņēmuši 
finansējumu, kopskaitā 64 uzņēmumi. 

ZM un PVD sarakstā iekļautās zvejnieku organizācijas un biedrības, kopskaitā 
5, kuras ar ES finansējuma atbalstu ir izveidojušas ostās izkraušanas vietas, 
saldētavas, kā arī veic atsevišķas zivju apstrādes darbības, piemēram, filetēšanu, 
sālīšanu, analīzē netiek iekļautas, bet pētījumā ir apkopota vispārīga informācija par to 
saņemto ES finansējumu. 

PVD reģistrēto uzņēmumu datu bāzē ir ierakstīti 89 uzņēmumi, kas ražo zivju 
apstrādes produkciju mājas apstākļos. Šajā pētījumā iepriekš minētie uzņēmumi 
netiek analizēti, jo tikai četri no tiem ir pretendējuši uz ES finansējumu EZF ietvaros. 

Pētījumā vispārējās situācijas analīzei ir izmantoti CSP sniegtie dati, kas tiek 
apkopoti no ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem, kuri, kopumā ir 58, savukārt ES 
finansējuma piesaistes analīze veikta uz LAD datu bāzes pamata, t.i., par 64 
uzņēmumiem. Savukārt uzņēmumu dalījums pēc to lieluma saistībā ar ražošanas 
veidiem ir noteikts pēc PVD sniegtās informācijas, t.i., par 102 uzņēmumiem. 

Uzņēmumus pēc to ražošanas veida, saskaņā ar PVD klasifikāciju, iedala 
uzņēmumos, kas ražo: 
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• atvēsinātas un saldētas zivis; 
• sālītas zivis; 
• kūpinātas zivis; 
• nesterilizētus konservus un kulinārijas izstrādājumus; 
• sterilizētus konservus; 
• citus produkcijas veidus vai arī veic zivju pārpakošanu. 

Analizējot PVD sarakstā esošos atzītos zivju apstrādes uzņēmumus, tie ir 
sadalīti pēc to lieluma un ražošanas veida un redzami tabulā (skat. 5.1.tab.).  

 
5.1. tabula. Uzņēmumu dalījums pēc ražošanas veida, skaits 

 Uzņēmuma veids pēc PVD klasifikatora 
Uzņēmuma 
lielums 

Atvēsinātas, 
saldētas 

zivis 

Sālītas 
zivis 

Kūpinātas 
zivis 

Nesterilizēti 
konservi, 
kulinārijas 

izstrādājumi 

Sterilizēti 
konservi 

Cits 
produkcijas 

veids 

Jaukta 
ražošana 

Mikro 3 - 6 9 1 - 11 
Mazais 7 2 4 - 3 2 19 
Vidējais 5 - 2 1 7 2 10 
Lielais - - - - 4 - 4 

Avots: LVAEI aprēķini pēc PVD, LAD, VID, CSP datiem uz 01.06.2014. 

Jāsecina, ka visvairāk uzņēmumu nodarbojas ar dažādiem zivju apstrādes 
veidiem, t.i., jauktu ražošanu – kopskaitā 44 uzņēmumi. Pēc viena ražošanas veida 
visvairāk ir uzņēmumu, kas ražo tikai sterilizētus konservus - 15, turklāt to ir vairāk 
vidējo uzņēmumu grupā – 7, un nodarbojas ar zivju saldēšanu un atvēsināšanu – arī 
15, no kuriem vairāk zivju apstrādes uzņēmumu ar šādu darbības veidu ir mazo 
uzņēmumu grupā - 7. Ja analizējam Latvijā pēc apjoma galveno saražotās produkcijas 
grupu – sterilizētus konservus, tad ar šo ražošanas veidu visvairāk nodarbojas vidējie 
un lielie uzņēmumi, kopā 16. No tiem 11 zivju apstrādes uzņēmumiem tas ir vienīgais 
ražošanas veids, savukārt vēl 5 kā viens no ražošanas veidiem. Savukārt mikro un 
mazo uzņēmumu grupā vairāk nodarbojas ar dažādiem zivju apstrādes veidiem. 

 

5.2. Pieejamās izejvielas un saražotā produkcija 

Izejvielas 

Latvijā esošie zivsaimniecības uzņēmumi zivis iegūst gan no akvakultūras 
sektora, gan no zvejas Atlantijas okeānā, Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz 
piekrastes, gan no zvejas piekrastē un iekšējos ūdeņos (skat. 3.pielikumu). Taču 
vietējam patēriņam dzīvas zivis tiek piedāvātas no visiem ieguves veidiem un 
reģioniem, izņemot no zvejas Atlantijas okeānā, kur šo zivju realizācija notiek citu 
valstu teritorijās (galvenokārt Marokā un Mauritānijā). 

Ņemot vērā zivsaimniecības uzņēmumu piedāvāto atsevišķu zivju sugu 
sortimenta un apjoma svārstīgumu un tā neprognozējamību, kā arī ne vienmēr 
konkurētspējīgās cenas, vietējā patērētāju tirgū rodas vajadzība pēc importētām zivīm. 

Dzīvu zivju importu veica gan zivsaimniecības (zvejniecības, akvakultūras un  
zivju apstrādes) uzņēmumi, gan arī citi uzņēmumi, kuru pamatdarbības veids nav 
saistīts ar zivsaimniecības nozari (skat. 4.pielikumu). Dzīvo zivju imports 2012. gadā 
veidoja 150 tonnas, kas salīdzinājumā ar Latvijas zvejnieku nozvejoto un akvakultūras 
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uzņēmumos izaudzēto zivju apjomu (kopā 58 932 tonnas) ir niecīgs. Taču, salīdzinot 
dzīvu zivju importa apjomu (150 tonnas) ar akvakultūras uzņēmumos izaudzēto zivju 
apjomu (575 tonnas), redzams, ka importa apjoms ir ievērojams. Dzīvo zivju importu 
pilnībā varētu aizstāt ar akvakultūrā izaudzētām zivīm, kas šobrīd vēl nav īstenots, kā 
rezultātā akvakultūras ražošanas potenciāls šobrīd pilnībā vēl nav izmantots, kam ir 
arī savi iemesli (mazattīstīti noieta tirgi, svārstīgi un nelieli ražošanas apjomi, 
nekonkurētspējīgas cenas salīdzinājumā ar importēto zivju cenām, kooperācijas 
trūkums, u.c.). 

Laika posmā no 2005. – 2012. gadam tika importētas tādas zivis kā: karpa, 
tunzivs, forele, dekoratīvās zivis, zutis, Atlantijas/Klusā okeāna un/vai Donavas lasis, 
u.c., kur šo zivju apjoma izmaiņas attiecīgi bija: 234% (karpa), 100% (tunzivs), -43% 
(forele), -64% (dekoratīvās zivis), -100% (zutis), -100% (Atlantijas/Klusā okeāna 
un/vai Donavas lasis), -91% (citas zivis). 

Pēc CSP datiem visvairāk tika importēta karpa, kura tika ievesta no Lietuvas, 
Igaunijas, Polijas  un Baltkrievijas. Karpa tika importēta, neskatoties uz to, ka dzīvu 
karpu piedāvā arī Latvijā esošie akvakultūras uzņēmumi (vidēji 83% jeb 476,6 tonnas 
no kopējā 2005. – 2012. gadā izaudzētā un realizētā produkcijas apjoma). Karpa 
vietējā tirgū tiek piedāvāta galvenokārt dzīvā un atdzesētā veidā. 

Dzīvu zivju importu veic arī zivju apstrādes uzņēmumi. Zivju apstrādes 
uzņēmumu importa sastāvā dominē karpas un citas zivis, kuru detalizētāks atšifrējums 
nav pieejams. Izbraukumos un telefonintervijās iegūtā informācija no zivju apstrādes 
uzņēmumiem ļauj secināt, ka importētais dzīvo zivju apjoms ir mērķtiecīgi iegādāts, 
lai tās tālāk realizētu vietējā tirgū. Latvijā izaudzētās karpas ir dārgākas, līdzīgi kā 
citas akvakultūras zivis (skat. 4.pielikumu) Savukārt, veikt cenu salīdzinājumu ar 
Latvijā nozvejotām zivīm nevar, jo  korekti dati ir pieejami tikai par 2011. un 2012. 
gadu. 

Savukārt, zivis, kuras ir daudz izdevīgāk realizēt starptautiskos tirgos nekā 
vietējā tirgū, tika eksportētas. 

Zivju eksportu1 veica gan zvejniecības un akvakultūras uzņēmumi, gan arī 
uzņēmumi, kuru pamatdarbības veids nav saistīts ar zivsaimniecības nozari. 

Zvejniecības uzņēmumi eksportēja (pēc CSP, LZIKIS un ZGGR datiem) 
dekoratīvās saldūdens zivis, brētliņas, mencas, reņģes, plekstes, lašus, merlangus un 
pikšas, kā arī Atlantijas okeānā nozvejotos anšovus, garneles, hekus, jūras karūsas, 
makreles, mencas, paltusus, pelamīdas, sardīnes, sardinellas, sarkanasarus, stavridas, 
tunzivis, u.c. Savukārt, akvakultūras uzņēmumu eksporta sastāvā dominēja karpas un 
citas (neidentificētas) zivis. Uzņēmumi, kuru pamatdarbības veids nav saistīts ar 
zivsaimniecības nozari, eksportēja dekoratīvās saldūdens zivis, zušus, karpas, Klusā 
okeāna lašus, u.c. (skat. 4. un 5.pielikumu). 

Ņemot vērā Latvijas zvejnieku nozvejoto un akvakultūras sektorā izaudzēto 
dzīvo zivju apjomu, kā arī dzīvu zivju importa un eksporta apjoma izmaiņas, vietējā 
tirgū faktiskais zivju apjoms no 2005. – 2012. gadam samazinājās par -38% (no 
91 365 tonnām 2005. gadā līdz 56 860 tonnām 2012. gadā) (skat. 6.pielikumu). Līdz 
ar to zivju apstrādes sektoram faktiskais zivju kā izejvielas potenciāls arī ir 
samazinājies. 

                                                 
1 Zivju eksporta apjoms tika aprēķināts pēc CSP Kombinētās nomenklatūras, LZIKIS (zivju izkrāvumu 
apjoms ārpus Latvijas teritorijas) un ZGGR (nozvejas apjoms Atlantijas okeānā) datiem. 
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No 43 zivju veidiem apstrādes sektoram kopumā ir iespēja apstrādāt 37 dažādu 
veidu zivis, kas tiek iegūtas gan no nozvejas (zveja Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, un 
zveja iekšējos ūdeņos), gan akvakultūras, kā arī no importa (skat. 7.pielikumu). 

Lielāko apjomu 2012. gadā veidoja brētliņa (54% jeb 30 593 tonnas) (skat. 
5.2.att.). Mazāku īpatsvaru veidoja reņģe (35% jeb 20 079 tonnas), kura pieejamības 
ziņā laika posmā no 2005. – 2012. gadam bija visstabilākā zivju suga (variācijas 
koeficients 4%), un kur tās apjoms samazinājies tikai par -10%. 
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Avots: LVAEI aprēķini pēc CSP, LZIKIS un ZGGR datiem. 
 

Savukārt, pavisam niecīgs bija pieejamais mencu, karpu, lašu un pārējo zivju 
apjoms (attiecīgi: 4%, 2%, 0,01% un 5%). 

Būtiski ņemt vērā to, ka brētliņai un reņģei no ES puses ikgadēji tiek noteiktas 
kvotas, kas samazina šo zivju pieejamību Latvijā. Papildus spiedienu zivju apstrādes 
sektoram rada arī tas, ka šīs zivis netiek importētas, bet eksportētas. 

Savukārt, lasis, kas ir augstvērtīga zivs, vietējā tirgū apjomu ziņā ir pieejams 
niecīgos daudzumos (no 60 tonnām 2005. gadā līdz 8 tonnām 2012. gadā). Tā 
pieejamību vietējā tirgū apdraud ne tikai ES noteiktais kvotu apjoms, bet arī eksports. 
Taču lasis tiek arī importēts. 

Karpu pieejamais apjoms vietējā tirgū nav liels (no 1 047 tonnām 2005. gadā 
līdz 1 073 tonnām 2012. gadā). 

Tiešajās pārrunās, telefonsarunās un zivju apstrādes uzņēmumu aptaujās iegūtā 
informācija liecina, ka zivju produkcijas ražošanā galvenokārt tiek izmantotas Baltijas 
jūrā, Rīgas jūras līcī un iekšējos ūdeņos nozvejoto zivju izejvielas. Tikai daži 
uzņēmumi ir norādījuši kā izejvielu arī akvakultūras zivis. 

Būtiski ir ņemt vērā arī to, ka mazajiem zivju apstrādes uzņēmumiem 
konkurenci dzīvu zivju ieguvē, apstrādē un to tālākā realizēšanā veido vietējie 
mājražotāji, kuri zivju apstrādi veic mājas apstākļos, bet PVD nereģistrējas kā 
attiecīgie darba veicēji (atsevišķu zivju apstrādes uzņēmumu izbraukumos un 
telefonsarunās sniegtā informācija). Tādējādi atsevišķiem mazākiem zivju apstrādes 
uzņēmumiem, kur zivju apstrāde lielākoties tiek balstīta uz cilvēkresursiem (roku 
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darbu) nevis tehnoloģiju, veido konkurenci un apgrūtina realizēt atsevišķu zivju 
produkciju (attiecas vairāk uz kūpinājumiem). 

Neskaitot Latvijā pieejamās zivis (2012. gadā - 56 844 tonnas), papildus     
importēta zivju produkcija2 (2012. gadā – 63 624 tonnas). 

Laika posmā no 2005. – 2013. gadam zivju produkcijas imports ir pieaudzis 
par 110% (dubultojies) (skat. 8.pielikumu). Zivju produkcijas importētāji  bija 
uzņēmumi, kuru pamatdarbības veids nav saistīts ar zivsaimniecības nozari – to 
imports veidoja vidēji 67,9%, bet zivsaimniecības uzņēmumu (zvejniecības, 
akvakultūras, zivju apstrādes) imports - vidēji 32,2% no kopējā zivju produkcijas 
importa Latvijā. 

Savukārt, zivju apstrādes uzņēmumu importa struktūrā pēdējos 3 gados lielāko 
īpatsvaru veidoja saldētas zivis (vidēji 67%), mazāk -svaigas un dzesinātas zivis un to 
filejas (vidēji 18%). Importē  arī vēžveidīgos, mīkstmiešus, žāvētas, sālītas, kūpinātas 
un konservētas zivis, kaviāru un kaviāra aizstājējus, kā arī pārējos dzīvnieku 
izcelsmes produktus un pārtikā nelietojamos beigtos dzīvniekus (vidēji 15%) (skat. 
5.3.att.). 

Apstrādei pamatā tiek izmantotas saldētas, svaigas un dzesinātas zivis. 
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5.3. attēls. Zivju apstrādes uzņēmumu (NACE 2.red.kods 10.20.) zivju 

produkcijas importa apjoms laika posmā no 2005. – 2013. gadam (tonnas) 

Avots: LVAEI aprēķināts pēc CSP Kombinētās nomenklatūras datiem. 

 

                                                 
2 svaigas, dzesinātas zivis un zivju fileja; saldētas zivis un zivju fileja; žāvētas, sālītas un kūpinātas 
zivis; konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji; dažādi vēžveidīgie un mīkstmieši; ūdens 
bezmugurkaulnieki; zivju milti un granulas; tauki, eļļas, ekstrakti un sulas, u.c., kas atbilst CSP datiem 
pēc Kombinētās nomenklatūras kodiem 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 51191, 1504, 
160300, 1604, 1605. 
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Šobrīd noteikt, kāds izejvielu apjoms no importētām un cik no vietējām tiek 
izmantots zivju apstrādē nevar, jo tādus datus neapkopo. Arī paši zivju apstrādes 
uzņēmumi nav atsaucīgi uz šādas informācijas sniegšanu, jo tas ir katra uzņēmuma 
ražošanas komercnoslēpums. 

Ņemot vērā pieejamo zivju apjomu Latvijā, kā arī zivju apstrādes uzņēmumu 
importēto svaigo, dzesināto un saldēto zivju apjomu, ir iespējams noteikt aptuveno 
zivju apstrādē izmantojamo izejvielu apjomu. 

Zivju apstrādes uzņēmumu faktiskais izejvielu apjoms un papildus svaigu, 
dzesinātu un saldētu zivju importa apjoms ir samazinājies par  27%: no 98 770 
tonnām 2005. gadā līdz 72 208 tonnām 2012. gadā (skat. 5.4.att.). Iespējams šis 
apjoms ir lielāks, ņemot vērā citu uzņēmumu importētās produkcijas piedāvājumu 
vietējā tirgū, kur izsekot šos tirdzniecības apjomus starp dažādiem uzņēmumiem 
(t.sk., zivju apstrādes uzņēmumiem), nevar. 

Faktisko izejvielu apjoms šajā laika posmā samazinājās no 92 līdz 78%, kas 
zivju apstrādes uzņēmumiem radīja nepieciešamību pēc svaigu, dzesinātu un saldētu 
zivju importa, kur tā īpatsvars palielinājās no 8 līdz 22%.  
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5.4. attēls. Zivju apstrādes sektora faktiskais izejvielu apjoms un svaigu, 
dzesinātu un saldētu zivju importa apjoms laika posmā no 2005. – 2012. gadam 

(tonnas) 

Avots: LVAEI aprēķini pēc CSP, LZIKIS un ZGGR datiem. 
 
Analizējot izejvielu vidējās cenas, var novērot, ka akvakultūrā kultivētās zivis 

ir dārgākas nekā Latvijas teritoriālajos ūdeņos  nozvejotās zivis (skat. 9.pielikumu). 
Izejvielu apstrādes procesus nosaka pats zivju apstrādes uzņēmums, ņemot 

vērā: 
� izejvielu iepirkuma cenu; 
� pieejamo apjomu un tā stabilitāti; 
� apstrādes iespējas; 
� patērētāju pieprasījumu. 

Zivju apstrādes sektora uzņēmējdarbība galvenokārt tiek koncentrēta uz 
konservu ražošanu no brētliņām, sardīnēm un sardinellām (2004. – 2011. gadā vidēji 
46% no saražotās produkcijas apjoma pēc CSP datiem) un atvēsinātu, saldētu zivju un 
zivju filejas ražošanu (2004. – 2011. gadā vidēji 30% no saražotās produkcijas apjoma 
pēc CSP datiem), pēc kā ir liels pieprasījums gan vietējā, gan starptautiskā tirgū.  
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Viena no galvenajām izejvielām šīs produkcijas ražošanai tiek izmantota 
brētliņa, kuras cena 2012. gadā veidoja 0,30 EUR/kg, kas, salīdzinot ar iepriekšējo 
pārskata gada vidējo cenu, palielinājās par 24%. Brētliņas nozvejas apjomi no 2005. – 
2012. gadam ir samazinājušies par 52% (skat. 5.pielikumu). Vienlaicīgi veiktie 
izkrāvumi Latvijas teritorijā brētliņai ir palielinājušies no 97% uz 99,6%. Nozvejotās 
brētliņas tiek maksimāli izmantotas vietējā tirgū (līdzīga situācija ir arī ar lasi un 
reņģi). Brētliņas un citas Latvijas teritoriālajos ūdeņos nozvejotās vidējo cenu ziņā ir 
daudz konkurētspējīgākas par akvakultūrā kultivētām zivīm. Rezultātā zivju apstrādes 
sektoram nav īpašas intereses par akvakultūras zivīm, kuru iegādes un apstrādes 
rezultātā sadārdzinātos zivju apstrādes uzņēmumu saražotā produkcija. Nozvejas 
apjomu samazināšanās rezultātā zivju apstrādes produkcijai palielinās vērtība 
izejvielu sadārdzinājuma dēļ, un, lai varētu nodrošināt pastāvīgu ražošanas attīstību, 
tiek importētas svaigas un dzesinātas zivis, kā arī saldētas zivis, kuras tālāk izmanto 
apstrādei. Vidējā iepirkuma cena 2012. gadā importētajām svaigajām un dzesinātām 
zivīm vidēji bija 1,78 EUR/kg, un saldētām zivīm - 1,11 EUR/kg. Zivju cena ir daudz 
lētāka, nekā iepērkot vietējās akvakultūras zivis, kur zivju cenas (vidēji 4,78 EUR/kg) 
un apjoms (574,5 tonnas pēc CSP datiem) nav konkurētspējīgas. Teorētiski visas gada 
laikā izaudzētās akvakultūras zivis apstrādes uzņēmumi var pārstrādāt 3 diennaktīs. 

Latvijas akvakultūras uzņēmumos kultivētās zivis cenu un apjoma ziņā nav 
konkurētspējīgas ar nozvejotām un importētām zivīm, kas ir sadarbību kavējošs 
faktors starp akvakultūras un zivju apstrādes uzņēmumiem (skat. 9.pielikumu). Lai 
veicinātu Latvijas akvakultūras sektora attīstību, izaudzētās zivis būtu jāapstrādā 
pašos akvakultūras uzņēmumos. Apstradē svarīgi arī   akvakultūras zivju struktūra 
(asakainības) un garšas īpatnības/atšķirības. Taču ņemot vērā nozvejas apjomu 
samazināšanos ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, kas būtiski var ietekmēt zivju 
apstrādes uzņēmumu ražošanu, būtu svarīgi uzlabot sadarbības veidošanu ar 
akvakultūras uzņēmumiem izejvielu jomā. 

Akvakultūras zivju izejvielu piedāvājumu ir iespējams palielināt, zivju 
apstrādes uzņēmumiem turpinot attīstīt savā īpašumā esošās akvakultūras ražotnes, kā 
arī paplašinot sadarbību ar akvakultūras zivju ražotājiem.  

 Zivju nozvejai iekšējos ūdeņos nav pietiekami lieli un stabili nozvejas apjomi, 
kā rezultātā vietējie zivju apstrādes uzņēmumi uz šo zivju ieguvi kā izejvielu īpaši 
nekoncentrējas. Šīs zivis lielākoties tiek realizētas svaigā un kūpinātā veidā, ko 
lielākoties veic vietējie mājražotāji. 

 

Saražotā produkcija 

Salīdzinot 2004. un 2013.gadā saražotās zivju apstrādes produkcijas struktūru 
(sk. 5.5.att.), jāsecina, ka būtiskas izmaiņas ražošanas apjomos šajā laika periodā nav 
notikušas. Joprojām galvenais zivju apstrādes veids ir konservu ražošana, kas ir 
pieaugusi par 5,92 procentu punktiem. Samazinājušies kūpinātu un sālītu zivju 
ražošanas apjomi, attiecīgi par nepilniem 5 procentu punktiem un 2,4 procentu 
punktiem.  
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5.5. attēls. 2004. un 2013.gadā saražotās zivju apstrādes produkcijas 
struktūra, (%) 

Avots: LVAEI aprēķināts pēc CSP, ZM uz 20.07.2014. 
 

Nelielais saražotās  kūpinātās un sālītās zivju produkcijas apjomu 
samazinājums varētu būt izskaidrojams ar to, ka attiecīgais zivju apstrādes veids ir 
galvenais ražošanas veids mikro un mazo uzņēmumu grupā, kuri, tirgus konkurences 
apstākļos, ir pārtraukuši savu darbību. Sākot ar 2008.gadu, atsevišķi tiek uzskaitīta  
šāda saražotā zivju apstrādes produkcija: kulinārijas izstrādājumi, pusfabrikāti no 
zivīm, ūdens mīkstmiešiem un moluskiem, ar kuru nodarbojas atsevišķi zivju 
apstrādes uzņēmumi. Iepriekšminētās produkcijas apjomi 2013.gadā ir 1 532 tonnas. 

Analizējot galvenā zivju apstrādes veida – konservu ražošanas datus, redzam, 
ka lielāko daļu konservu saražo no brētliņām, sardīnēm un sardinellām – aptuveni 
80% no kopējā konservu ražošanas apjoma (sk. 5.6.att.).  

 
5.6. attēls. Zivju koservu ražošanas apjomi 2004.-2013.gads, (tonnas) 

Avots: LVAEI aprēķināts pēc CSP, ZM uz 20.07.2014. 
 

Pārējo konservu ražošanas apjomos ietilpst gan konservi no siļķēm, lašiem, 
makrelēm, u.c. zivīm. 
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Latvijas zivju apstrādes sektora saražoto produktu struktūrā dominē 
konservētas brētliņas un šprotes, kuru galvenais noieta tirgus pēc CSP pieejamās 
informācijas ir Krievija. Kopējā apstrādātu zivju produkcijas eksportā konservētas 
brētliņas un šprotes uz Krieviju veido aptuveni 50% (2012.). Pārējos tirgos šo 
produktu pieprasījums ir neliels, t.i. nepārsniedzot 10% no zivju apstrādes produkcijas 
kopējā eksporta uz attiecīgo valsti. Tuvākajā nākotnē zivju apstrādes sektorā var 
notikt negatīvas izmaiņas sakarā ar izejvielu piedāvājuma kritumu nozvejas kvotu 
samazinājuma ietekmē, kā arī ar politisku un sociāli ekonomisku faktoru izraisītām 
problēmām. Iespējama gan zivju apstrādes uzņēmumu piedāvājuma samazināšanās, 
gan arī tirgus pieprasījuma samazināšanās.  

Eiropas tirgū lielāko daļu no akvakultūras zivju piedāvājuma veido svaigas un 
saldētas veselas zivis, kā arī svaigas un saldētas filetētas zivis. Apstrādātu zivju 
īpatsvars piedāvājumā nepārsniedz 3%3, tomēr šis tirgus segments ir pastāvīgi augošs.  

Akvakultūras zivju apjomu palielināšana zivju apstrādes uzņēmumu izejvielu 
izlietojumā dotu iespēju mazināt apstrādei iespējamo sašaurināšanos, paplašinot 
piedāvājumu ar augstākas pievienotās vērtības produktiem. 

 

5.3. Kopējais fiansējums ES fondu ietvaros un to atdeve 

Kopējais fiansējums 

Zivju apstrādes sektors (68 zivju apstrādes uzņēmumi un 5 biedrības jeb 57% 
no kopējā zivju apstrādes sektorā strādājošo uzņēmumu, t.sk. biedrību un nevalstisko 
organizāciju skaita, kas tika identificēti pēc ZM, PVD un CSP saraksta un NACE 
2.red. koda 10.20.)4 2004. – 2006. un 2007. – 2013. plānošanas periodā tika piešķirts 
atbalsts no vairākiem ES fondiem: ERAF, ESF, KF, ELVGF, ELFLA, KPFI, ZVFI un 
EZF, ietverot valsts, LGA un privāto līdzfinansējumu (skat. 5.7.tab.).  

Atšķirīgo ES fondu izmantošanu ietekmēja zivju apstrādes uzņēmumu 
saimnieciskās darbības veidi – atsevišķi zivju apstrādes uzņēmumi papildus 
nodarbojas arī ar zvejniecību, akvakultūru un citiem saimnieciskās darbības veidiem, 
kas arī ietekmēja projektu izvēli. Atbalsta saņēmēju skaitu dalījumā pēc atbalsta avota 
un atbalstītā projekta mērķa var skatīt 10. pielikumā. 

 
 

                                                 
3 Tribiloustova, E (2005) Freshwater Fish for European Markets. GLOBEFISH. FAO's Fishery 
Industries Division, Rome, Italy 
4 Kopējais fiansējums 2004. - 2006. un 2007. – 2013. plānošanas periodā tika noteikts pēc ZM, PVD un 
CSP saraksta un NACE 2.red. koda 10.20. Uzņēmumi, kas nodarbojas ar zivju apstrādi, bet netika 
idenficēji pēc ZM, PVD un CSP saraksta un NACE 2.red. koda 10.20., datu analīzē un aprēķinos netika 
iekļauti. 
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5.7. tabula. Zivju apstrādes sektorā* saņemtais kopējais fiansējums ES fondu ietvaros 
atbalstītajos projektos 2004. – 2006. un 2007. – 2013. plānošanas periodā (EUR milj.) 

ERAF ESF KF ELVGF ELFLA KPFI ZVFI EZF Valsts 
līdzfin.

LGA 
līdzfin.

Privātais 
līdzfin.

Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana 0,24 0,11 0,07 0,62 1,03
Zvejas intensitātes sabalansēšana (zvejas kuģu 
nodošana, sadalīšana)

2,28 4,50 2,11 0,002 8,90

Tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un 
modernizācija

0,54 0,03 3,24 33,85 13,19 28,0778,93

Ēku rekonstrukcija/jaunbūve un teritorijas 
labiekārtošana

0,23 0,12 0,41 1,61 5,31 3,04 6,99 17,71

Tūrisma attīstība 0,01 0,003 0,01 0,03
Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana 0,05 0,01 0,03 0,04 0,13
Darba, higiēnas un drošības apstākļu uzlabošana 0,26 0,43 0,33 0,78 1,79
Jaunu noieta tirgu apgūšana (dalība izstādēs, tirgus 
pētījumi)

0,07 0,10 0,07 0,18 0,43

Kompensācijas: 0,01 0,28 0,10 0,39
ūdens vides pasākumiem akvakultūrā 0,28 0,09 0,38
ražotāju organizācijām par 
administratīvajiem izdevumiem

0,01 0,003 0,02

Vide (siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana) 1,79 0,11 0,04 1,57 3,51
Enerģētika 0,94 1,96 2,90
Paaugstināta riska garantijas 4,51 9,87 14,39
KOPĀ 0,84 0,05 0,94 0,15 0,42 1,79 7,75 44,59 18,99 4,51 50,09 130,12

Atbalstīto projektu mērķis
Atbalsta avots un apjoms (EUR milj.)

KOPĀ

 

*Fondi vērtēti tikai attiecībā pret darbā minētajiem saņēmējiem. 

Avots: LVAEI aprēķināts pēc VARAM (10.03.2014.), LVIF (01.04.2014.), FM (22.05.2014.) un LAD 
(02.06.2014.) datiem. 

 
Zivju apstrādes sektorā kopējais fiansējums veidoja EUR 130,12 milj. (laika 

periodā no 2004. gada maija līdz 2014. gada aprīlim), kur 58% veidoja publiskais 
finansējums, bet atlikušos 42% - privātais līdzfinansējums (skat. 5.8.att.).  

No ES fondiem lielākais atbalsts zivju apstrādes sektoram tika sniegts no 
ZVFI (2004.-2006. plānošanas periods) un EZF (2007.-2013. plānošanas periods) - 
kopumā EUR 52,3 milj. jeb 69,3%. Nozīmīgu finansiālo atbalstu zivju apstrādes 
sektora dalībnieki saņēma arī no pārējiem ES fondiem (ERAF, ESF, KF, ELVGF, 
ELFLA un KPFI) – kopumā EUR  4,19 milj. jeb 5,5%. Valsts līdzfinansējums no 
kopējā publiskā finansējuma veidoja EUR 18,99 milj. jeb 25,1%. 
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5.8. attēls. Kopējais fiansējums ES fondu ietvaros atbalstītajos projektos zivju 

apstrādes sektorā 2004. – 2006. un 2007. – 2013. plānošanas periodā (EUR milj., 
%)  

Avots: LVAEI aprēķināts pēc VARAM (10.03.2014.), LVIF (01.04.2014.), FM (22.05.2014.) un LAD 
(02.06.2014.) datiem. 
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Lielākais atbalsts tika novirzīts dažādu tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma 
iegādei - EUR 78,93 milj. vērtībā (61%) (skat. 5.9.att.).  
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Paaugstinā ta riska garantijas
Jaunu noieta tirgu apgūšana
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Kompensācija
Enerģētika  

5.9. attēls. Kopējā fiansējuma sadalījums ES fondu ietvaros atbalstītajos 
projektos zivju apstrādes sektorā pēc projekta mērķa  (EUR milj., %) 

Avots: LVAEI aprēķināts pēc VARAM (10.03.2014.), LVIF (01.04.2014.), FM (22.05.2014.) un LAD 
(02.06.2014.) datiem. 

 
Ražošanas modernizācijai un attīstībai daudz mazāks atbalsta apmērs EUR 

17,71 milj. (14%) tika veikts dažādu ēku (cehu-ražotņu, palīgēku, uzglabāšanas 
kameru, saldētavu, laboratoriju, u.c.) rekonstrukcijai un jaunbūvei. Arī no LGA tika 
izsniegtas kredīta garantijas apgrozāmo līdzekļu finansēšanai un jaunu ražošanas 
ēku/noliktavu izveidei, kā arī eksporta garantijas zaudējumu segšanai ārvalstu 
debitoru maksātnespējas vai ilgstošas nemaksāšanas gadījumā – kopumā  EUR 14,39 
milj. vērtībā. 

Zivju apstrādes uzņēmumi, kuri nodarbojas ne tikai ar zivju apstrādi, bet arī ar 
zvejniecību, saņēma kompensācijas EUR 8,90 milj. jeb 7% apmērā zvejas intensitātes 
sabalansēšanas nolūkos (zvejas kuģus un laivas nododot sagriešanai metāllūžņos vai 
nododot bezpeļņas mērķiem).  

Savukārt kompensācijas no EZF EUR 0,38 milj. apmērā par ūdens vides 
pasākumiem saņēma tie zivju apstrādes uzņēmumi, kuru saimnieciskā darbība ir 
saistīta arī ar akvakultūru. Kompensāciju izmaksa tika veikta arī ražotāju 
organizācijām par administratīvajiem izdevumiem (EUR 0,02 milj.). 

KPFI finansējuma un privātā līdzfinansējuma ietvaros tika ieviesti projekti 
uzņēmumu ēku siltināšanai un rekonstrukcijai, ar mērķi samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju, tādējādi uzlabojot apkārtējo vidi (EUR 3,51 milj. jeb 3%). 

KF atbalstītajos projektos neliels atbalsta apjoms tika novirzīts arī enerģētikas 
jomā (EUR 2,90 milj. jeb 2%). Projektu ietvaros tika veikta uzņēmuma 
komercsabiedrības paplašināšana, uzsākot enerģijas ražošanu koģenerācijas procesā. 
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ZVFI un EZF ietvaros tika atbalstīti projekti darba, higiēnas un drošības 
apstākļu uzlabošanai  - kopumā tika novirzīts atbalsts EUR 1,79 milj. jeb 1% apmērā.  

Zivju apstrādes uzņēmumi, kuru saimnieciskā darbība ir saistīta arī ar 
zvejniecību, ZVFI un EZF saņēma atbalstu zvejas flotes atjaunošanai un zvejas kuģu 
modernizēšanai (EUR 1,03 milj. jeb 0,8%).  

Savukārt, ERAF un ZVFI atbalstīto projektu ietvaros zivju apstrādes 
uzņēmumi saņēma atbalstu EUR milj. 0,43 milj. jeb 0,3% jaunu noieta tirgu 
apgūšanai (dalība izstādēs, tirgus pētījumi). Atbalsta rezultātā zivju apstrādes 
uzņēmumi piedalījās  tirgus veicināšanas pasākumos tādās valstīs kā Krievijā, Vācijā, 
Šveicē, Anglijā, Ķīnā, Beļģijā, Ukrainā, Brazīlij ā un Skandināvijas valstīs.  

Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai zivju apstrādes uzņēmumi saņēma 
atbalstu EUR 0,13 milj. jeb 0,1%. 

Savukārt, tūrisma attīstībai kā papildus nodarbei tika saņemts atbalsts EUR 
0,03 milj. jeb 0,02% apmērā.  

Kopumā zivju apstrādes sektorā darbojošies uzņēmumi (arī tādi, kam ir citi 
saimnieciskās darbības veidi) un sabiedriskās organizācijas, saņēma atbalstu: 

• zvejas flotes atjaunošanai un zvejas kuģu modernizēšanai, 
• zvejas intensitātes sabalansēšanai, 
• tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegādei un modernizācijai, 
• ēku rekonstrukcijai/jaunbūvei un teritorijas labiekārtošanai, 
• tūrisma attīstībai,  
• darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai,  
• darba, higiēnas un drošības apstākļu uzlabošanai,  
• jaunu noieta tirgu apgūšanai,  
• vides uzlabošanai,  
• enerģētikas attīstībai,  
• kompensācijas ūdens vides pasākumiem akvakultūrā  
• ražotāju organizācijām par administratīvajiem izdevumiem. 

No veiktās datu analīzes var secināt, ka zivju apstrādes sektora dalībnieki 
atbalstu EUR 115,37 jeb 89% ir virzījuši uz ražošanas attīstību un modernizāciju, kā 
arī jaunu noieta tirgu meklēšanu, bet EUR 5,46 milj. jeb 4% - uz 
sociālekonomiskajiem un vides pasākumiem. Atlikušais atbalsts  EUR 9,29 milj. jeb 
7% apmērā tika saņemtas kompensāciju veidā. 

 
Kopējais fiansējums ZVFI un EZF 

Zivju apstrādes sektora uzņēmumi ZVFI (2004.-2006.programmēšanas periods) 
un EZF (2007.-2013.programmēšanas periods) ietvaros  varēja iesniegt projektu 
pieteikumus investīcijām uzņēmumos, lai sasniegtu sekojošus mērķus - zivju 
apstrādes procesa modernizēšana, t.sk. higiēnas apstākļu uzlabošana un jaunu 
tehnoloģiju ieviešana, videi draudzīgu tehnoloģiju, paškontroles un kvalitātes vadības 
sistēmu ieviešana, kā arī paaugstinātu zvejas un akvakultūras produktu pievienoto 
vērtību un nodrošinātu produktu kvalitāti, ražotu jaunus produktus un izmantotu zivju 
apstrādes blakusproduktus un atkritumus. Attiecīgie pasākumi, kuru finansējuma 
izmantošana ir analizēta turpmāk: ZVFI – Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes 
un mārketinga uzlabošana un EZF – Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde. 

Iepriekšminēto mērķu sasniegšanai finansējumu varēja izmantot jaunu apstrādes 
cehu būvniecībā vai esošo rekonstrukcijai, tai skaitā sakārtojot higiēnas apstākļus, 
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ražošanas procesam nepieciešamā dzeramā ūdens sistēmas, notekūdeņu sistēmas, 
katlu mājas, kā arī veicot ieguldījumus videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā gaisa un 
ūdens piesārņojuma samazināšanai. Turklāt uzņēmumi varēja iegādāties jaunas 
tehnoloģiskās iekārtas gan ražošanas procesam, tai skaitā iepakošanai, gan 
laboratorijām, kā arī ieviest uzņēmumā paškontroles un kvalitātes vadības sistēmas, 
un organizēt mārketinga pasākumus klientu piesaistei. 

Kopējais fiansējums, ko uzņēmumu attīstībā ieguldījuši zivju apstrādes 
uzņēmumi abu periodu ietvaros, ir EUR 89,50 milj. (sk.5.10.att.), pie tam publiskais 
finansējums ir bijis lielāks kā privātais līdzfinansējums. 

 
5.10.attēls. Publiskā finansējuma un priv ātā līdzfinansējuma īpatsvars (%) 

Avots: LVAEI aprēķināts pēc LAD datiem uz 01.06.2014. 

 
ZVFI ietvaros pilnībā realizēti un apmaksāti projekti ir 28 zivju apstrādes 

uzņēmumiem. No tiem 24 zivju apstrādes uzņēmumi, kas veido 23 % no PVD 
reģistrētajiem zivju apstrādes uzņēmumiem,  arī šobrīd, t.i. 2014.gadā., turpina 
darbību. Kopumā realizēti 45 projekti. 

EZF ietvaros LAD ir reģistrēti 64 atbalsta pretendenti (līdz 1.06.2014.), kuru 
projektu iesniegumi atrodas vai nu izvērtēšanā, vai realizācijā, vai arī projekts ir 
realizēts un uzsākta tā uzraudzība. No šiem uzņēmumiem 49 ir PVD atzīti darbojošies 
zivju apstrādes uzņēmumi. PVD atzīto zivju apstrādes uzņēmumu sarakstā nav 15 
uzņēmumi. Tie sadalās sekojoši – seši uzņēmumi vēlas uzsākt zivju apstrādes biznesu, 
divi uzņēmumi ir akvakultūras audzētavas un arī vēlas uzsākt zivju apstrādes biznesu, 
četri ir mājražotāji, viens ir bijis zivju apstrādes uzņēmums. Savukārt viens pārstrādā 
zivju atkritumus, un vēl viens vēlas no zivīm vai to atkritumiem ražot barību 
kažokzvēriem, un PVD tiks atzīts kā cita veida, nevis zivju apstrādes, uzņēmums. 
Visiem uzņēmumiem, kuri projekta realizācijas rezultātā būs izveidojuši zivju 
apstrādes ražotnes, pirms projekta pabeigšanas ir jāveic atzīšanas procedūra PVD. 

EZF ietvaros uz 2014.gada 1.jūniju pilnībā realizējuši projektus ir 41 zivju 
apstrādes uzņēmums, kas veido 40% no PVD reģistrētajiem zivju apstrādes 
uzņēmumiem. Iepriekšminētie zivju apstrādes uzņēmumi realizējuši 65 projektus. 

Kopumā no 2004.gada sākuma ar publiskā finansējuma atbalstu projekti ir 
pilnībā realizēti 49 zivju apstrādes uzņēmumos, kuri arī šobrīd veic savu saimniecisko 
darbību. 

Pilnībā realizētajos (apmaksātajos) zivju apstrādes uzņēmumu projektos ZVFI 
un EZF ietvaros ir ieguldīti EUR 29,55 milj. publiskā finansējuma. Visvairāk publisko 
finansējumu ir saņēmuši vidējie uzņēmumi, tai skaitā rēķinot vidēji uz vienu 
uzņēmumu (sk.5.11.tab.) 
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5.11. tabula. Projektus realizējušo zivju apstrādes uzņēmumu dalījums pēc to lieluma un 
saņemtais publiskais finansējums ZVFI un EZF (skaits, EUR milj.) 

Uzņēmumu 
lielums 

Skaits Saņemtais publiskais 
finansējums 

Publiskais finansējums vidēji uz vienu 
uzņēmumu 

Mikro 7 0,73 0,10 
Mazais 16 4,17 0,26 
Vidējais 20 21,67 1,08 
Lielais 6 2,98 0,50 

Avots: LVAEI aprēķināts pēc VID un LAD (01.06.2014.) datiem. 

 
Analizējot EZF ietvaros realizētos 65 projektus, jāsecina, ka zivju apstrādes 

uzņēmumi ar projektu realizāciju ir centušies sasniegt vairākus pasākuma mērķus 
vienlaicīgi (sk.5.12.att.).  

 

 
5.12.attēls. Zivju apstrādes uzņēmumu projektos norādītie sasniedzamie mērķi 

projektu realizācijas rezultātā (gadījumu skaits) 

Avots: LVAEI aprēķināts pēc LAD datiem uz 01.06.2014. 

 
Izvērtējot rādītājus, jāsecina, ka zivju apstrādes uzņēmumi lielāku vērību 

pievērš produktu kvalitātes uzlabošanai un dažādošanai. 

 

LAD datu analīze par  respondentiem   
 
No zivju apstrādes uzņēmumiem, kas atbildēja uz aptaujas anketu, 20 uzņēmumi 

ir saņēmuši finansējumu EZF ietvaros. Turklāt 7 no šiem uzņēmumiem ir saņēmuši arī 
ES finansējumu ZVFI ietvaros. Viens no 20 uzņēmumiem ir zivju atkritumu 
pārstrādes uzņēmums. Attiecīgi no pretendējušiem uzņēmumiem pēc uzņēmuma 
lieluma divi zivju apstrādes uzņēmumi ir mikro uzņēmumi, mazie - 7 uzņēmumi, 
vidēji - 8 uzņēmumi, lielie – 3 uzņēmumi. 

Kopējais fiansējums, ko atbildējušie apstrādes uzņēmumi ir pieteikuši uz ES 
finansējuma saņemšanu 2004.-2013.gada periodā, veido EUR 36.18 milj., no kuriem 
publiskais finansējums ir EUR 20.92 milj.   

Aptaujā atbildējušie zivju apstrādes uzņēmumi veido 31% no visiem uz EZF 
atbalstu pretendējušiem uzņēmumiem. EZF projektu ietvaros pieteiktais kopējais 
fiansējums šiem uzņēmumiem veido 41 % no kopējā fiansējuma, bet publiskais 
finansējums – 42 % no kopējā publiskā finansējuma. Respondenti kopā ir iesnieguši 
44 projektus 205.pasākumā visā programmēšanas periodā. 
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5.13.attēls. Kopējā fiansējuma un publiskā finansējuma apjoms sadalījumā pēc 

aptaujāto uzņēmumu lieluma* (milj. EUR) 

Avots: LVAEI aprēķins pēc LAD datiem uz 14.07.2014. 

*Apkopoti dati par aptaujas anketas respondentiem. 

 
 No 5.13.attēla redzams, ka visvairāk publisko finansējumu ir saņēmuši vidējā 

lieluma zivju apstrādes uzņēmumi, attiecīgi EUR 15,65 milj. Rēķinot piesaistīto ES 
finansējumu uz vienu zivju apstrādes uzņēmumu, kurš piedalījies anketēšanā, 
jāsecina, ka vislielākais finansējuma apjoms ir piesaistīts uz vienu uzņēmumu vidējo 
uzņēmumu grupā – EUR 1,95 milj., savukārt lielie un mazie uzņēmumi ir piesaistījuši 
vienādu apjomu publiskā finansējuma – EUR 1,52 milj. Vismazāk publisko 
finansējumu ir piesaistījuši mikro uzņēmumi – EUR 0,05 milj. 

Analizējot 2007.-2013.gadā kopējo atbalstu, jāsecina, ka visvairāk finansējuma 
aptaujā piedalījušies zivju apstrādes uzņēmumi ieguldījuši tieši ražošanas līniju un 
ražošanas iekārtu iegādē – EUR 19,56 milj. jeb 59% no attiecināmajām izmaksām 
(sk.5.14.att.).  

 

 
5.14.attēls. Attiecināmo izmaksu sadalījums pa ieguldījumu veidiem EZF 

ietvaros aptaujātajiem uzņēmumiem* (%) 

Avots: LVAEI aprēķins pēc LAD datiem uz 14.07.2014. 
*Apkopoti dati par aptaujas anketas respondentiem. 
 
Iegādātas ir gan ražošanas līnijas tradicionālo zivju sugu apstrādei, gan arī, 

piem., surimi un kulinārijas izstrādājumu ražošanai, kā arī kūpināšanas kameras, 
iepakošanas līnijas, u.c. zivju apstrādes iekārtas. Nākošais ieguldījumu veids ir 
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būvniecība – jaunu cehu, noliktavu, saldētavu un esošo cehu rekonstrukcija, kā arī 
teritoriju un dažādu ārējo tīklu – ūdensapgādes, kanalizācijas u.c., sakārtošana. 
Kopumā būvniecībā ir ieguldītas investīcijas EUR 6,81 milj. (attiecināmās izmaksas) 
jeb 20 %. 205.pasākumā uzņēmumi ir sakārtojuši vai iegādājušies jaunas saldēšanas 
un aukstuma iekārtas, kas ir trešā lielākā pozīcija investīcijās – EUR 3,56 milj jeb 
10.68%. Pārējās visas attiecināmo izmaksu pozīcijas ir zem 10%. 

205.pasākumā ir paredzēti septiņi mērķi, kuri jāsasniedz projekta realizācijas 
rezultātā, trīs no šiem mērķiem attiecas tieši uz zivju apstrādes produkcijas ražošanu, 
kā arī pastarpināti ietekmē ražošanas jaudu apjomu uzņēmumā. Uzņēmumiem bija 
iespējams projekta iesniegumā norādīt vairākus sasniedzamos mērķus. Izanalizējot 
LAD datu bāzē pieejamo informāciju par šo trīs mērķu sasniegšanu, jāsecina, ka: 

� 13 zivju apstrādes uzņēmumi, realizējot projektus, ir paredzējuši attīstīt 
jaunu produktu ražošanu; 

� 18 uzņēmumi – palielināt pievienoto vērtību zivju produktiem; 
� 15 uzņēmumi – nodrošināt produktu kvalitāti. 

No respodentu iesniegtajiem 44 projektiem 22 projektiem ir sākta uzraudzība, 
kas nozīmē, ka šie projekti ir pilnībā realizēti. Lai noteiktu, kā ir mainījušās zivju 
apstrādes uzņēmumos pieejamās zivju apstrādes jaudas, ir veikts salīdzinājums 
uzraudzībā esošo uzņēmumu datiem par zivju apstrādes apjomiem, iesniedzot 
projektus, un to apstrādes apjomu, kas tiek uzrādīts uzraudzības rādītājos 
(sk.5.15.att.). Visi zivju apstrādes uzņēmumi ir plānojuši apjomu pieaugumu projektu 
realizācijas rezultātā, bet atsevišķi uzraudzībā esošie projekti ir ieviesuši jaunu 
ražošanu, piemēram, blakusproduktu un /vai atkritumu pārstrādi. Dati ir apkopoti par 
uzņēmumiem, kuriem 2012.gads ir bijis vismaz pirmais uzraudzības gads. 
  

 

5.15.attēls. Plānotie un faktiskie zivju apstrādes apjomi uzraudzībā esošajiem 
zivju apstādes uzņēmumiem* (tonnas gadā) 

Avots: LVAEI aprēķins pēc LAD datiem uz 14.07.2014. 

*Apkopoti dati par aptaujas anketas respondentiem. 
 
 No 5.15.attēla var secināt, ka zivju apstrādes apjomi ir pieauguši zivju 
apstrādes veidā ar vēsturiski nozīmīgāko īpatsvaru saražoto produktu kopapjomā – 
dažādu, sterilizētu un nesterilizētu konservu ražošanā, salīdzinoši par 31%, kā arī 
saldētu produktu ražošanā – par 21%, kas norāda uz to, ka zivju apstrādes uzņēmumi 
veic investīcijas saldētavu izbūvē, lai varētu ilglaicīgi nodrošināti sev nepieciešamo 
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izejvielu, tādējādi neietekmējoties no tirgus piedāvājuma svārstībām. Iespējams, kā 
pozitīvu var uzskatīt tendenci svaigu un dzesētu produktu apjomu samazinājumā, 
pieņemot, ka lielākā daļa nozvejoto vai iegādāto izejvielu tiek pakļauta tūlītējai tālākai 
apstrādei. Samērā lielais pieaugums zivju apstrādes blakusproduktu vai atkritumu 
pārstrādē izskaidrojams ar to, ka, ja noslēgtajā gadā informāciju bija devuši divi 
uzņēmumi, tad uzraudzībā par šo pārstrādes veidu atskaitās jau deviņi uzņēmumi, kā 
arī viena jauna uzņēmuma izveidošana projekta realizācijas rezultātā. 

 

Investīciju atdeve 
 
Ņemot vērā to, ka viens no darba uzdevumiem bija noskaidrot kopējā 

fiansējuma apjomu ES fondu atbalstītajos projektos zivju apstrādes sektorā, tika 
izvērtēta arī ieguldīto investīciju ietekme uz zivju apstrādes uzņēmumu finanšu 
rādītājiem (sasaistē ar investīciju mērķiem un ražošanu). 

Investīciju atdeve tika aprēķināta par 89 zivju apstrādes uzņēmumiem (58 
zivju apstrādes uzņēmumiem, kas saņēma investīcijas un 31 zivju apstrādes 
uzņēmumu, kas investīcijas nav saņēmuši), par kuriem ir pieejami finanšu rādītāji 
VID laika posmā no 2005. – 2013. gadam, un kuros ir/nav veiktas investīcijas ES 
fondu atbalstītajos projektos laika posmā no 2004. – 2013. gadam. Investīciju atdeves 
aprēķināšana par ilgāku laika posmu ļauj labāk novērtēt veiktā atbalsta ietekmi. 

No datu analīzes ir redzams, ka 58 zivju apstrādes uzņēmumi no 2004. – 2013. 
gadam ir saņēmuši investīcijas EUR 90,43 milj. apmērā, kur lielākais investīciju 
apjoma īpatsvars (47%) tika novirzīts zivju apstrādes uzņēmumiem, kuri specializējas 
uz  jauktu zivju produkcijas ražošanu (skat. 5.16.att.). Savukārt, investīciju  apjoms uz 
vienu uzņēmumu vislielākais ir zivju apstrādes uzņēmumiem, kuri specializējas vairāk 
uz sterilizētu konservu ražošanu (attiecīgi EUR 2,22 milj.). 
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5.16. attēls. Investīcijas ES fondu ietvaros atbalstītajos projektos 58 zivju 
apstrādes uzņēmumos 2004. – 2013. gadā (EUR milj., %) 

Avots: LVAEI aprēķināts pēc ZM, PVD, CSP, VARAM (10.03.2014.), LVIF (01.04.2014.), FM 
(22.05.2014.), LAD (02.06.2014.) un VID datiem. 

 
Analīzes rezultātā tika pētīts, vai modernizācijas rezultātā veiktās investīcijas 

ir ietekmējušas arī nodarbinātību. 
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Zivju apstrādes uzņēmumos, kas saņēma investīcijas, saskaņā ar VID datiem, 
kopējais nodarbināto skaits zivju apstrādes uzņēmumos laika posmā no 2005. – 2013. 
gadam samazinājās par  13%, savukārt, zivju apstrādes uzņēmumos, kas nav saņēmuši 
investīcijas, kopējais nodarbināto skaits samazinājās par 18%, kas ir par 5% vairāk 
nekā atbalstu saņēmušos uzņēmumos (skat. 5.17.att.).  

Pieejamais ES fondu atbalsts no 2005. – 2010. gadam nav veicinājis 
nodarbinātības palielināšanos. Tas ir saistīts gan ar sociālekonomiskās krīzes periodu 
Latvijā, gan arī ar veiktajiem zvejas flotes sabalansēšanas pasākumiem, kas skāra ne 
tikai zvejniekus, bet arī zivju apstrādes uzņēmumus, kuru saimnieciskā darbība ir 
saistīta ar nozveju. Iespējams nodarbinātības samazināšanās vēl viens no iemesliem ir 
arī jauniegādātās tehnoloģiskās iekārtas, kas ir automatizētas un samazina 
nepieciešamību pēc darbaspēka. Ja tiek izvirzīts mērķis - nodarbinātības palielināšana, 
publiskie līdzekļi jāatvēl projektiem, kas paredzēti jaunu darba vietu radīšanai. 

Savukārt, no 2010. – 2013. gadam zivju apstrādes uzņēmumos nodarbinātība 
stabilizējās – vērojams pat neliels nodarbināto skaita pieaugums.   

 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

N
od

ar
bi

n
āt

o 
sk

ai
ts

Gads

A C
D E
F ABCDEF
Investīciju saņēmēji Nav investīciju saņēmēji  

5.17. attēls. Nodarbināto skaita izmaiņas zivju apstrādes uzņēmumos no 2005. – 
2013. gadam (skaits) 

Lietotie saīsinājumi: 
A - atvēsinātas un saldētas zivis D - nesterilizēti konservi un kulinārijas izstrādājumi 
B - sālītas zivis E - sterilizēti konservi 
C - kūpinātas zivis F - citi produkcijas veidi, pārpakotāji 

Avots: LVAEI aprēķināts pēc ZM, PVD, CSP, VARAM (10.03.2014.), LVIF (01.04.2014.), FM 
(22.05.2014.), LAD (02.06.2014.) un VID datiem. 

 
Zivju apstrādes uzņēmumos, kas saņēma investīcijas, un kuru specializācija ir 

vērsta uz atvēsinātu un saldētu zivju ražošanu, kā arī uz kūpinātu zivju ražošanu 
nodarbināto skaits no 2005. – 2013. gadam palielinājās attiecīgi par 61% un 48%. 

Savukārt pārējos zivju apstrādes uzņēmumos, kuri vairāk specializējas uz 
jauktu zivju produkcijas, sterilizētu konservu, nesterilizētu konservu un kulinārijas 
izstrādājumu, kā arī citas produkcijas (t.sk. pārpakošana) ražošanu, nodarbinātība šajā 
laika posmā samazinājās attiecīgi par:  19%,  16%,  5% un  10%. 
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Līdzīga situācija ir arī ar pamatlīdzekļu vērtības izmaiņām: zivju apstrādes 
uzņēmumos, kuri saņēma investīcijas, pamatlīdzekļu vērtība šajā laika posmā ir 
samazinājās par  6%, savukārt, zivju apstrādes uzņēmumos, kas nav saņēmuši 
investīcijas, pamatlīdzekļu vērtība ir samazinājusies daudz vairāk: par 48% (skat. 
5.18.att.).  
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5.18. attēls. Pamatlīdzekļu vērt ības izmaiņas zivju apstrādes uzņēmumos no 
2005. – 2013. gadam (EUR milj.) 

Lietotie saīsinājumi: 
A - atvēsinātas un saldētas zivis D - nesterilizēti konservi un kulinārijas izstrādājumi 
B - sālītas zivis E - sterilizēti konservi 
C - kūpinātas zivis F - citi produkcijas veidi, pārpakotāji 

Avots: LVAEI aprēķināts pēc ZM, PVD, CSP, VARAM (10.03.2014.), LVIF (01.04.2014.), FM 
(22.05.2014.), LAD (02.06.2014.) un VID datiem. 

 
Straujo pamatlīdzekļu vērtības pieaugumu no 2005. – 2007. gadam veicināja 

Latvijas iestāšanās ES un dažādu ES fondu atbalsta pieejamība, kas pozitīvi ietekmēja 
zivju apstrādes uzņēmumu regulāru pamatlīdzekļu atjaunošanu arī 2007. – 2012. gadā. 
Šobrīd noteikt straujo pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās iemeslu 2013. gadā, ir 
apgrūtinoši, taču iespējams tas ir skaidrojams ar lielākiem amortizācijas maksājumiem 
modernizētajos uzņēmumos.  

Lielākie pamatlīdzekļu vērtības atjaunotāji bija zivju apstrādes uzņēmumi, kuri 
specializējas kūpinātu zivju ražošanā (532%). Investīcijas pamatlīdzekļu atjaunošanā 
veica arī zivju apstrādes uzņēmumi, kuri specializējas uz nesterilizētu konservu un 
kulinārijas izstrādājumu ražošanu, atvēsinātu un saldētu zivju ražošanu un sterilizētu 
konservu ražošanu (attiecīgi: 290%, 53% un 51%). 

Neskatoties uz to, ka investīcijas pamatlīdzekļu vērtības atjaunošanā veica arī 
zivju apstrādes uzņēmumi, kuri specializējas uz jauktu zivju produkcijas ražošanu  un 
citu produkcijas veidu (t.sk. pārpakošana) ražošanu, veiktās investīcijas nebija 
pietiekošas, lai pilnībā atjaunotu uzņēmumam piederošos pamatlīdzekļus 
(pamatlīdzekļu vērtība attiecīgi samazinājās par:  31% un 24%.). 

Ieguldīto investīciju rezultātā līdz šim nodrošinātais darba spēks un atjaunotie 
pamatlīdzekļi ir devuši neto apgrozījuma veidošanos zivju apstrādes uzņēmumos. 
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Zivju apstrādes uzņēmumos, kuri saņēma investīcijas un tās ieguldīja 
uzņēmējdarbības attīstībā, neto apgrozījums no 2005. – 2013. gadam samazinājās par  
22%, savukārt, zivju apstrādes uzņēmumos, kuri nesaņēma investīcijas un neveica 
attiecīgos pasākumus, neto apgrozījums šajā laika posmā samazinājās par  58%. (skat. 
5.19.att.).  

Precīzākai investīciju ietekmes novērtēšanai, izmantots salikts rādītājs – neto 
apgrozījuma izmaiņas pret veiktajām investīcijām ES fondu atbalstītajos projektos. 
Rezultātā tika iegūts, ka vislielākā investīciju ietekme uz neto apgrozījuma pieaugumu 
ir bijusi zivju apstrādes uzņēmumiem, kuri specializējas uz kūpinātu zivju ražošanu 
(235%). Pozitīvs neto apgrozījuma pieaugums investīciju rezultātā ir bijis arī zivju 
apstrādes uzņēmumiem, kuri specializējas uz nesterilizētu konservu, kulinārijas 
izstrādājumu un citu produkcijas veidu (t.sk., pārpakošana) ražošanu (attiecīgi: 202% 
un 132%). 
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5.19. attēls. Investīciju ietekme uz zivju apstrādes uzņēmumu neto apgrozījumu 
no 2005. – 2013. gadam (%) 

Lietotie saīsinājumi: 
A - atvēsinātas un saldētas zivis D - nesterilizēti konservi un kulinārijas izstrādājumi 
B - sālītas zivis E - sterilizēti konservi 
C - kūpinātas zivis F - citi produkcijas veidi, pārpakotāji 

 Avots: LVAEI aprēķināts pēc ZM, PVD, CSP, VARAM (10.03.2014.), LVIF (01.04.2014.), FM 
(22.05.2014.), LAD (02.06.2014.) un VID datiem. 

 
Savukārt, zivju apstrādes uzņēmumos, kuri specializējas uz atvēsinātu un 

saldētu zivju, jauktu zivju produkcijas un sterilizētu konservu ražošanu, neto 
apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret veiktajām investīcijām attiecīgi ir:  58%,  76% un  
106%. 

No veiktās datu analīzes var secināt, ka zivju apstrādes uzņēmumiem, kuri 
specializējas uz kūpinātu zivju ražošanu, nesterilizētu konservu, kulinārijas 
izstrādājumu un citu produkcijas veidu (t.sk., pārpakošana) ražošanu, veiktās 
investīcijas EUR 5,43 milj. apmērā ir devušas pozitīvu ietekmi uz neto apgrozījuma 
veidošanu.  
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Savukārt, zivju apstrādes uzņēmumiem, kuri specializējas uz atvēsinātu un 
saldētu zivju, jauktu zivju produkcijas un sterilizētu konservu ražošanu, veiktās 
investīcijas EUR 85 milj. apmērā nav veicinājušas pozitīvas neto apgrozījuma 
izmaiņas.  

Zivju apstrādes uzņēmumu, kuri specializējas uz atvēsinātu un saldētu zivju 
ražošanu atšķirībā no pārējiem zivju apstrādes uzņēmumiem, saimnieciskā darbība ir 
saistīta ar zvejniecību, līdz ar to šo uzņēmumu neto apgrozījuma izmaiņas vairāk 
ietekmē ikgadēji piešķirtais kvotu apjoms nekā veiktais investīciju apjoms. 

Neskatoties uz atjaunoto pamatlīdzekļu vērtības pieaugumu (par 51%) un 
nodarbināto skaita samazināšanos (par 16%) zivju apstrādes uzņēmumos ar 
specializāciju uz sterilizētu konservu ražošanu, veiktās investīcijas nav devušas 
pozitīvu ietekmi uz neto apgrozījuma palielināšanu. Iespējamie iemesli šādai situācijai 
var būt vairāki:  

� samazinās pieejamais un apgūstamais izejvielu apjoms (īpaši brētliņas: par -
51%); 

� apgrūtinoša darbaspēka piesaiste (īpaši darbspējas vecumā)  darba specifikas 
un atbilstošas darba algas nodrošināšanas dēļ, u.c. 
Būtiski ir ņemt vērā to, ka sagatavoto un konservēto zivju eksporta apjoma 

koncentrēšana uz Krievijas tirgiem (eksporta apjoma īpatsvars no 2008. – 2012. 
gadam palielinājās no 34-50%) zivju apstrādes uzņēmumiem, kuri specializējas uz   
sterilizētu konservu ražošanu, nākotnē var radīt riskus uzņēmējdarbības attīstībai. 

Lai raksturotu investīciju atbalsta devumu zivju apstrādes uzņēmumu un 
sektora attīstībā, tika izvēlēti trīs rādītāji: neto pievienotā vērtība, produkcijas vērtība 
un produktivitāte (skat. 5.20.tab.).  

Veiktā datu analīze uzrāda būtisku investīciju ietekmi uz neto pievienotās 
vērtības izmaiņām: zivju apstrādes uzņēmumiem, kuri saņēma investīcijas, neto 
pievienotā vērtība laika posmā no 2005. – 2013. gadam samazinājās par 5%, kas 
daļēji var būt skaidrojams ar lielākiem amortizācijas maksājumiem modernizētajos 
uzņēmumos. Savukārt, zivju apstrādes uzņēmumiem, kuri nesaņēma investīcijas, neto 
pievienotā vērtība šajā laika posmā samazinājās stipri vien vairāk: par 106%. 

Līdzīga situācija ir ar produkcijas vērtības izmaiņām: zivju apstrādes 
uzņēmumi, kuri saņēma investīcijas, produkcijas vērtība samazinājās par 23%, bet 
zivju apstrādes uzņēmumos, kuri nesaņēma investīcijas, produkcijas vērtība 
samazinājās par 56%. 

Savukārt, analizējot produktivitātes izmaiņas, ir redzams, ka zivju apstrādes 
uzņēmumos, kuri saņēma investīcijas, produktivitāte samazinājās par 10%, bet zivju 
apstrādes uzņēmumos, kuri nesaņēma investīcijas, produktivitāte samazinājās par 
49%.  

Iegūtie dati rāda, ka ļoti efektīvi investīcijas tika izmantotas tajos zivju 
apstrādes uzņēmumos, kuri specializējas uz kūpinātu zivju ražošanu. Šajos 
uzņēmumos strauji pieauga gan neto pievienotā vērtība (par 100%), gan produkcijas 
vērtība (par 880%), gan arī produktivitāte (par 275%).  
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5.20. tabula. Investīciju izmantošanas rezultātu salīdzinājums dažādos zivju 
apstrādes uzņēmumos 2005. - 2013. gadā Latvij ā (EUR milj., skaits, %) 

Uzņēmuma veids 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Izmaiņas 

(%)

Investīciju saņēmē ji: 4,83 -0,05 1,59 -5,24 -0,27 -1,01 3,94 8,35 4,59 -5
A 0,74 0,35 0,37 0,70 -0,03 0,22 1,08 0,82 1,71 130
C -0,29 0,09 -0,11 0,19 0,31 -0,06 0,02 -0,02 -0,57 100
D 0,04 0,10 0,12 0,19 0,09 0,08 0,12 0,17 0,09 132
E 3,23 0,09 0,34 -3,44 -0,24 1,61 2,95 2,43 -1,06 -133
F -0,35 0,47 0,30 -0,32 -0,48 -0,20 -0,21 0,00 0,21 -159
ABCDEF 1,46 -1,14 0,56 -2,55 0,09 -2,67 -0,02 4,94 4,22 189
Nav investīciju saņēmē ji -0,39 -0,10 -0,39 0,51 0,49 -0,96 0,01 0,52 0,02 -106

Investīciju saņēmē ji: 214,55245,58281,68323,47240,72250,16294,33362,00166,15 -23
A 28,24 25,00 31,20 34,44 28,28 38,99 56,06 78,58 18,84 -33
C 0,94 3,59 3,77 5,56 5,43 5,10 4,23 6,11 9,25 880
D 0,76 1,00 1,26 1,43 0,95 0,79 0,89 1,13 1,02 34
E 70,43 72,39 70,81 88,75 56,24 65,76 81,45 102,07 41,90 -41
F 13,97 19,55 22,73 20,54 14,71 14,30 16,01 16,46 17,46 25
ABCDEF 100,20124,04151,90172,76135,11125,22135,68157,65 77,68 -22
Nav investīciju saņēmē ji 22,07 24,81 21,94 23,00 28,27 20,67 22,32 13,61 9,79 -56

Investīciju saņēmē ji: 17,65 20,02 24,47 31,39 27,23 28,30 30,52 36,59 15,89 -10
A 56,37 52,30 52,83 54,77 55,74 58,77 79,78 93,95 22,19 -61
C 11,19 21,03 26,25 31,67 32,91 27,07 22,44 36,76 41,96 275
D 18,42 26,54 30,54 34,23 30,51 31,02 41,73 45,50 46,08 150
E 19,00 20,52 23,64 30,59 22,34 26,61 29,93 33,92 13,91 -27
F 58,70 65,77 70,14 74,47 72,07 66,70 55,64 74,94 71,90 22
ABCDEF 15,81 18,54 22,77 30,42 28,67 26,62 26,18 29,60 13,77 -13
Nav investīciju saņēmē ji 21,46 23,81 22,24 22,28 30,39 25,44 21,15 12,96 10,97 -49

Produkcijas vērt ība (EUR milj.)

Neto pievienotā vērt ība (EUR milj.)

Produktivit āte (EUR tūkst./1 nodarbināto)

 
Lietotie saīsinājumi: 

A - atvēsinātas un saldētas zivis D - nesterilizēti konservi un kulinārijas izstrādājumi 
B - sālītas zivis E - sterilizēti konservi 
C - kūpinātas zivis F - citi produkcijas veidi, pārpakotāji 

 Avots: LVAEI aprēķināts pēc ZM, PVD, CSP, VARAM (10.03.2014.), LVIF (01.04.2014.), FM 
(22.05.2014.), LAD (02.06.2014.) un VID datiem. 

 
Efektīvi investīcijas tika izmantotas arī tajos zivju apstrādes uzņēmumos, kuri 

specializējas uz nesterilizētu konservu ražošanu – šajos uzņēmumos pieauga gan neto 
pievienotā vērtība, gan produkcijas vērtība, gan produktivitāte (attiecīgi: par 132% un 
150%). 

Samērā efektīva investīciju atdeve bija uz zivju apstrādes uzņēmumiem ar 
specializāciju citu produkcijas veidu (t.sk., pārpakošana) ražošana: produkcijas vērtība 
un produktivitāte palielinājās attiecīgi par 25% un 22%, lai gan samazinājās neto 
pievienotā vērtība par 159%. 

Zivju apstrādes uzņēmumos, kuri specializējas uz atvēsinātu un saldētu zivju 
ražošanu un jauktu zivju produkcijas ražošanu, investīcijas tika izmantotas mazāk 
efektīvi: lai gan palielinājās neto pievienotā vērtība attiecīgi par 130% un 189%, 
samazinājās produkcijas vērtība attiecīgi par 33% un 22%, kā arī produktivitāte: 
attiecīgi par 61% un 13%. 

Pēc veiktajiem aprēķiniem, investīciju efektīva atdeve nebija zivju apstrādes 
uzņēmumos, kuri specializējas uz sterilizētu konservu ražošanu. Šajos uzņēmumos 
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strauji samazinājās neto pievienotā vērtība (par 133%), produkcijas vērtība (par -41%) 
un produktivitāte (par 27%). 

No veiktās datu analīzes var secināt, ka zivju apstrādes sektora attīstību būtiski 
ietekmē investīciju pieejamība un tā izlietojums. Tiem uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši 
investīcijas, finanšu rādītāji ir daudz labāki nekā tiem zivju apstrādes uzņēmumiem, 
kuri nav investīciju saņēmēji. 

Vislielākā investīciju atdeve bija zivju apstrādes uzņēmumiem, kuri 
specializējas uz kūpinātu zivju ražošanu, neskatoties uz to, ka investīcijas tika 
saņemtas kā otras mazākās (4% jeb EUR 3,47 milj.). Šie zivju apstrādes uzņēmumi 
pamatlīdzekļu vērtību palielināja visvairāk (par 532%), kas deva arī vislielāko ietekmi 
arī uz neto pievienotās vērtības, produkcijas vērtības un produktivitātes veidošanos. 

Zivju apstrādes uzņēmumi ar specializāciju nesterilizētu konservu ražošanu, 
saņēma vismazākās investīcijas (1% jeb EUR 0,70 milj.) un pamatlīdzekļu vērtību 
palielināja par 290%, tādējādi investīcijas izmantojot efektīvi, kas atspoguļojās arī uz 
neto pievienoto vērtības, produkcijas vērtības un produktivitātes palielināšanos. 

Savukārt, zivju apstrādes uzņēmumos, kuri specializējas uz atvēsinātu un 
saldētu zivju ražošanu, citu produkcijas veidu (t.sk., pārpakošana) ražošanu un 
„ABCDEF” - jauktu zivju produkcijas ražošanu, pamatlīdzekļu vērtības izmainījās 
attiecīgi par: 53%, -24% un -31%, neveicinot investīciju pietiekamu atdevi. 

Lai gan zivju apstrādes uzņēmumi ar specializāciju sterilizētu konservu 
ražošana, saņēma otras lielākās investīcijas (27% jeb EUR 24,47 milj.) un 
pamatlīdzekļu vērtību palielināja par 51%, investīciju atdeve nebija efektīva, jo 
nepalielinājās neto pievienotā vērtība, produkcijas vērtība un produktivitāte.  

Investīcijas tehnoloģiskajās iekārtās, to amortizācijas izmaksas, kā arī saražoto 
konservu no brētliņām, sardīnēm un sardinellas īpatsvars (2013. gadā - 53%) 
saražotajā produkcijā un konservēto zivju eksporta īpatsvarā (2012. gadā - 50%) tika 
vērsts uz Krievijas tirgu. Ņemot vēra, politisko un ekonomisko situāciju, tas ir ļoti 
riskati uzņēmuma darbībai un attīstībai.  Būtu jāpievērš uzmanība inovatīvu produktu 
ražošanai (pievienotās vērtības palielināšanai) un jaunu noieta tirgu apgūšanai 
(neatkarīgi no uzņēmuma specializācijas), tādējādi samazinot atkarību no noieta 
tirgiem vienā valstī. Kā arī veikt mārketinga pasākumus, kas ļautu eksporta 
produkciju no Krievijas tirgiem pārcelt uz citu valstu tirgiem.  

Lai noteiktu, kā zivju apstrādes uzņēmumos, kas realizējuši projektus EZF 
205. pasākuma ietvaros, ir mainījušās zivju apstrādes jaudas, tika veikts salīdzinājums 
LAD datu bāzē pieejamajiem datiem par apstādes apjomiem projektus uzsākot, 
projektos plānoto apstrādes apjomu pieaugumu un faktisko apstrādes apjomu 
2012.gadā (skat. 5.21.tab.).  

No 65 realizētajiem projektiem tika atlasīti visi projekti, kuriem par 2012.gadu 
var iegūt uzraudzības datus, t.i., 2012.gads ir vismaz pirmais gads pēc projekta 
realizācijas, un par to jāiesniedz pārskats par uzņēmuma saimniecisko darbību. 
Kopumā šādi projekti ir 32, un tos realizējuši 27 uzņēmumi. 

Visos realizētajos projektos ir minēts viens vai vairāki zivju apstrādes veidi, 
kuru apstrādes apjomu plānots palielināt projekta realizācijas rezultātā, tomēr 
jāsecina, ka uz 2014.gada 14.jūliju uzņēmumu kopa, kuru datiem varētu veikts 
salīdzinājumu par EZF finansējuma ietekmi uz uzņēmumu ražošanas apjomu 
pieaugumu, ir neliela, kā arī daļai no tiem nav pieejami rādītāji par 2012. gadu: 

• svaigu vai dzesētu zivju produktu ražošana - 6 uzņēmumi, 2 no šiem 
uzņēmumiem nav datu par 2012.gadu; 
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• konservētu vai daļēji konservētu zivju produktu ražošana - 9 uzņēmumi, no 
tiem 5 nav datu par 2012.gadu; 
• saldētu vai dziļi saldētu zivju produktu ražošana – 9 uzņēmumi, no tiem 2 nav 

datu par 2012.gadu; 
• cits (gatavi ēdieni, kūpināti, sālīti, žāvēti) zivju produktu ražošanas veids – 15 

uzņēmumi, no tiem 5 nav datu par 2012.gadu; 
• zivju blakusproduktu, atkritumu pārstrāde – 1 uzņēmums. 

 
5.21. tabula. EZF 2007-2013 205.pasākuma projektos paredzētā ražošanas 

apjoma pieauguma faktiskā izpilde pa apstrādes veidiem, tonnas, %  

 Ražošanas apjoms, tonnas  

Apstrādes veids Pēdējais 
noslēgtais gads 

Plānotais 
pieaugums 

 

2012.gads 

Plānotā ražošanas 
pieauguma 
izpilde, % 

Svaigi vai dzesēti 
produkti 

 

5447 

 

281 

 

3690 

 

64.42 

Konservēti vai 
daļēji konservēti 
produkti 

 

5685 

 

14 191 

 

5837 

 

29.37 

Saldēti vai dziļi 
saldēti produkti 

 

36 570 

 

13 211 

 

31 898 

 

64.08 

Cits apstrādes 
veids 

 

12 942 

 

9277 

 

2944 

 

13.25 

Blakusproduktu/ 
atkritumu 
pārstrāde 

 

0 

 

13000 

 

6079 

 

46.76 

Avots: LVAEI aprēķini pēc LAD datiem uz 01.06.2014. 

 
Datu analīze rāda, ka nevienā no iepriekšminētajiem zivju apstrādes veidiem 

nav panākts plānotais apjomu pieaugums (skat. 5.21.tab.).  Trijos no apstrādes 
veidiem ražošanas apjomu pieaugums nav pārsniedzis pat pēdējā noslēgtā gada 
rādītājus: svaigu vai dzesētu produktu ražošanā, saldētu vai dziļi saldētu produktu 
ražošanā un citā produktu apstrādes veidā (skat. 5.22.att). Vienīgais apstrādes veids, 
par kuru var teikt, ka ir izpildīta gandrīz puse (46.76%) no plānotā ražošanas apjomu 
pieauguma ir blakusproduktu vai atkritumu pārstrāde, un tikai tāpēc, ka šeit ražošanu 
uzsācis jauns uzņēmums, kuram pēdējā noslēgtajā gadā nav salīdzināmo datu.  

Nedaudz labāka šī situācija ir konservētu vai daļēji konservētu produktu 
ražošanā, jo šim zivju apstrādes veidam 2012.gadā salīdzinot ar pēdējo noslēgto gadu 
ir vērojams neliels apjomu pieaugums – 152 tonnas. 
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5.22. attēls Ražošanas apjoma salīdzinājums pēdējā noslēgtā gadā un 2012.gadā 
pa apstrādes veidiem (tūkst.tonnas) 

Avots: LVAEI aprēķini pēc LAD datiem uz 01.06.2014. 

 
Ņemot vērā to, ka 2012.gads lielākajai daļai zivju apstrādes uzņēmumu ir 

pirmais gads pēc projekta realizācijas, viens no faktoriem, kas varētu ietekmēt plānoto 
pieaugumu, ir uzņēmumu nespēja tik ātrā laikā pēc veiktajām investīcijām kāpināt 
ražošanas apjomus vai atrast noieta tirgus saražoto apjomu pieaugumam. Iespējams 
arī   uzņēmumu nenopietnā attieksme pret projekta uzraudzības rādītāju definēšanu 
projekta pieteikumā, tādā veidā nenorādot patieso situāciju attiecīgajā apstrādes 
sektorā. 
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6. ZIVJU PRODUKCIJAS APSTRĀDES VEIDI UN IESPĒJAS 

Apstrādes veidi 

Latvijā, līdzīgi kā citur, pastāv vairāki zivju apstrādes veidi: zivju 
atvēsināšana, saldētu zivju defrostācija jeb atlaidināšana, zivju pirmapstrāde, zivju 
sālīšana, zivju kūpināšana, zivju konservēšana. 

Dzīvas zivis 
Dzīvās zivis var transportēt un uzglabāt tikai sašķirotas pēc veidiem, jo 

dažādām zivīm nepieciešami dažādi uzglabāšanas apstākļi.  
Realizācijas uzņēmumā dzīvās zivis nav ieteicams uzglabāt ilgāk par 1-2 

diennaktīm vidēji 5-10 °C temperatūrā. Veikalā šādas zivis var turēt temperatūrā ne 
augstāka par 15 °C 1-2 diennaktis. Zivis nebaro. 

Atdzesētas zivis 
Atdzesētām zivīm temperatūra muskuļaudu iekšienē ir no 1 līdz 4 °C.  
Svaigu zivis atvēsināšanai pielieto divus paņēmienus: atvēsināšanu ar 

sasmalcinātu ledu vai atvēsināšanu ar aukstu ūdeni vai sāls ūdeni. 
 Atvēsināšana ar sasmalcinātu ledu. Ledus iedarbība zivju atvēsināšanā ir 

atkarīga no tā smalkuma. Iesaiņojot zivis ledū, tas pieguļ zivij ar savas virsmas 
šķautnēm. Ledum kūstot, izveidojas spraugas un nav kontakts starp zivi un ledu, tādēļ 
ir jālieto smalki sasmalcināts ledus. Kā arī lieli ledus gabali ar asām šķautnēm ievaino 
zivs ādu. Zivju atvēsināšanas ātrums ir atkarīgs no ledus gabalu lieluma. Atvēsināšana 
ar rupjākiem ledus gabaliem norit lēnāk nekā ar smalku ledu. Zivju atvēsināšanai var 
izmantot dabīgo ledu, kas izgatavots no dzeramā ūdens (arī no ūdenstilpnēm), bet tam 
jābūt tīram un sīki sasmalcinātam, kā arī mākslīgo ledu (zvīņu ledu), kas izgatavots 
speciālās aukstuma iekārtās. 

Ārējā gaisa temperatūra +1 – +5 °C ledus daudzums 50% no zivju svara; +5 – 
+10 °C ledus daudzums 60%; +10 – +15 °C ledus daudzums 75%; augstāka par  
+15 °C ledus daudzums 100%. 

Zivis saliek slāņos un pārklāj ar ledu. Vispirms konteinerī vai kastē ieber ledu 
25% no kopējā ledus daudzuma. Tad liek zivis uz ledus, katru zivju slāni vienmērīgi 
nosedz ar ledu tā, lai uz augšējā zivju slāņa ledus kārta iznāktu 40% no visa kopējā 
ledus daudzuma. Zivju atdzesēšana līdz 0 °C ilgst 15-24 stundas. Ledus daudzums 
nedrīkst būt mazāk par 50%. Atvēsinātas zivis piegādājot patērētājam, pārstrādātājiem 
temperatūrai zivs iekšējos slāņos un pie mugurkaula jābūt -1 līdz 5 °C. 

Atvēsināšana ar aukstu ūdeni vai sāls šķīdumu. Svaigas zivis, kas ir iztīrītas, 
sašķirotas pēc lielumiem, iegremdē aukstā -4 °C šķīdumā, izmanto 2-3% sālsūdens 
šķīdumu vai jūras ūdeni ar sāls saturu vidēji 3-5%. Šķīduma temperatūras 
pazemināšanai var piejaukt 20-30% drupinātu ledu. Šāda ūdens osmotiskais spiediens 
ir vienāds ar šūnsulas osmotisko spiedienu, kas nodrošina tikai minimālu sāls 
iekļūšanu zivīs. Ar šķīduma temperatūru -4 °C zivis līdz 1 kg, tiek atvēsinātas 60 
minūšu laikā, bet 1-3 kg smagas zivis 90-100 minūšu laikā. 

Pie mums pārsvarā zivis atvēsina ar zvīņu ledu, retāk ar aukstu ūdeni vai 
sālījumu.  

Pirms atvēsināšanas zivis sašķiro pēc izmēriem vai masas. Atdzesē 
neapstrādātas (veselas) vai dažādi apstrādātas zivis.  
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Saldētas zivis 
Zivju saldēšana ļauj zvejas sezonā sagatavot izejvielu krājumus pārstrādes 

uzņēmumiem, jo kvalitatīvas izejvielas nozvejai ir izteikti sezonāls raksturs. 
Zivju ieguve ir sezonāla un cikliska, savukārt zivju produkcijas ražošanas 

uzņēmumu vajadzība ir nodrošināt vienmērīgu un ritmisku noslodzi. Ņemot vērā 
svaigu zivju īpaši ātro bojāšanos, salīdzinājumā ar citiem pārtikas produktiem, ir tikai 
dažas uzglabāšanas alternatīvas kā kaltēšana, sālīšana, taču industriāli vispiemērotākā 
ir sasaldēšana. Tā ļauj vēlāk zivis pārstrādāt dažādos produktos, kā arī saglabāt zivju 
izejmateriāla pamatīpašības, ja pielieto atbilstošus atlaidināšanas paņēmienus. 

Svarīgs ir saldēšanas procesa ātrums, kas sinhronizēts ar visiem iepriekšējiem 
procesiem, kuros zivju izejmateriālu sagatavo sasaldēšanai. 

Saldēšanas risinājumam ir jābūt saskaņotam ar nākošā sasaldēto zivju 
izmantotāja prasībām un tehnoloģijām, ka arī pašu zivju materiāla īpašībām. 
Saldēšanas risinājums, ja zivis sagatavojam mazumtirdzniecībai vai ēdināšanas 
uzņēmumiem, parasti prasa mazākas saldēšanas porcijas, bieži sasaldējot atsevišķas 
filejas atdalīti, tās papildus glazējot labākai saglabāšanai. Ja nākošais lietotājs ir 
rūpnieciskais pārstrādātājs, tad parasti tiek veidotas lielākas standarta saldēšanas 
porcijas, zivis sasaldējot blokos un iepakojot lielākos apjomos, kas atvieglo to 
loģistikas risinājumus. 

Sasaldēt var visas zivju sugas gan neapstrādātā, gan apstrādātā veidā. Zivis var 
sasaldēt katru atsevišķi, sabērumā, blokos. Šo zivju kvalitāte ir atkarīga kā no 
izejvielu kvalitātes, saldēšanas ātruma un paņēmiena, tā arī no uzglabāšanas 
apstākļiem.  

Zivis var sasaldēt ar dažādiem paņēmieniem: dabīgo jeb sauso paņēmienu un 
mākslīgiem paņēmieniem. Šobrīd nav pieejami dati par attiecīgajām izmaksām, taču, 
lai iegūtu šādu informāciju ir jāsazinās ar konkrēto iekārtu izplatītājiem. 

Dabīgo sasaldēšanas paņēmienu lieto nozvejas vietās, kur ir ļoti zema 
apkārtējās vides temperatūra. Dažkārt, šādi saldējot, zivis sastingst izliektā veidā, kas 
tālāk apgrūtināto saiņošanu un transportēšanu.  

Zivis saldē arī ar mākslīgo sauso saldēšanas paņēmienu. Šādām zivīm ir tīra, 
dabiska virsma, to ķermenis saglabā dabisko formu, spuras un žaunu vāki ir piekļauti 
ķermenim. 

Sasaldējot ar mitro saldēšanas paņēmienu, zivis ievieto sālījumā, kas 
atvēsināts ar cauruļveidu saldējamo iekārtu. Šeit var lietot divus variantus: tiešo 
sasaldēšanas paņēmienu- zivis iegremdē šajā atdzesētajā sālījumā, un bezkontakta 
sasaldēšana, kad zivis saber slēgtās speciālās formās, kas tās pasargā no sālījumā 
piekļūšanas. Lietojot pirmo paņēmienu, nedaudz iesālās arī zivis virskārta un tās gaļa 
kļūst tumšāka, kas savukārt pasliktina preces izskatu.  

Atsevišķos gadījumos augstvērtīgāko zivju sugas (lašu, stores u.c.), lai 
pasargātu no ūdens iztvaikošanu un tauku bojāšanos, sasaldē atsevišķi un pārklāj ar 
plānu ledus kārtiņu – tā dēvēto glazūru 2-3 mm biezā kārtā. Gala produktā ledus 
daudzums var sastādīt no 5,0-15,0%. 

Ūdenim, kuru izmanto zivju glazēšanai, var pievienot dažādas piedevas: 
1) Glazējot treknas zivis (lašu, storu dzimtas zivis) ūdenim var pievienot 

antioksidantus un antioksidantu sinergistus: askorbīnskābi vai citronskābi, kuru 
pievienošanas daudzums ir 0,1-0,2%. Var izmantot arī preparātus, kuri ir iegūti no 
rozmarīna ekstrakta.  

2) Ledus glazūra ir mehāniski nestabila transportēšanas un uzglabāšanas laikā. 
Kā viena no jaunākajām metodēm ir zivju ievietošana algināta gēlā (polisaharīds, kuru 
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iegūst no dažiem ūdens augiem). Algināti šķīst ūdenī un zemās koncentrācijas veido 
augstas viskozitātes šķīdumu, kas ļauj uz zivju virsmas izveidot plānu aizsargkārtiņu. 
Uz zivju virmas, ievietojot gēla šķīdumā, pēc saldēšanas veidojas blīva kārtiņa, kas 
pilnībā kavē skābekļa ietekmi uz produkta kvalitāti. Defrostācijas laikā gēls viegli 
atdalās nesabojājot zivs ādu. Izmantojot alginātu glazūru pilnībā tiek pārtraukti masas 
zudumi uzglabāšanas laikā. 

3) Saldēšanas un uzglabāšanas laikā izmainās saldētu zivju produktu 
muskuļaudu hidrofīlās īpašības, kas ietekmē ūdens saturēšanas spējas un šūnsulas 
izdalīšanās daudzumu defrostācijas laikā. Zivīs pēcnāves sastinguma laikā pazeminās 
muskuļaudu pH, samazinās ATF daudzums un veidojas aktomiozīna komplekss, kā 
rezultātā pazeminās muskuļaudu ūdens saturēšanas spējas. Tādēļ atvēsināšanas, 
saldēšanas un sālīšanas laikā zivju produktu ūdens saistīšanas spēju palielināšanai, 
šūnsulas un mitruma zudumu samazināšanai, sulīguma palielināšanai, pH 
stabilizācijai, olbaltumvielu denaturācijas un tauku oksidēšanās procesu kavēšanai 
galvenokārt izmanto vārāmo sāli un fosfātus, arī citrātus.  

Apstrādājot ar fosfātiem zivju filejas vai pusfabrikātus, ilgāku laiku var saglabāt 
preces izskatu, uzturvērtību. Zivju filejas apstrādājot ar Na polifosfātu samazina 
šūnsulas zudumus līdz 0,7-0,9%, bet ar Na tripolifosfātu – līdz 0,3%, turpretim 
neapstrādātai zivju filejai zudumi veido 5,7-7,1%. Vārāmā sāls palielina fosfātu 
iedarbību. Saldētās zivju filejās polifosfātu iedarbībā vispirms notiek gaļas 
olbaltumvielu denaturācija, no kurām izveidojas blīva plēvīte, kas pārklāj zivju 
griezuma vietas. Polifosfātu iekļūšana produktā ir neliela, to saturs gaļā ir 0,2-0,4%. 
Šī izveidojusies plēvīte kavē šūnsulas izdalīšanos gan saldēšanas, gan defrostācijas 
laikā. Ir noskaidrots, ka palielinot zivju apstrādes ilgumu ar fosfātu šķīdumu, 
samazinās šūnsulas zudumi defrostācijas laikā, bet muskuļaudi kļūst sausāki. Zivju 
apstrāde ar fosfātiem notiek pēc tīrīšanas un mazgāšanas. Vispirms tiek ūdenim 
pievienots fostāts 1-2,5% koncentrācijā. Filejas var iegremdēt šādā šķīduma vai ar to 
apsmidzināt. Iegremdējot filejas šādā šķīdumā apstrādes ilgums 5-30 min. Šķīduma 
koncentrācija un izturēšanas ilgums atkarīgs no filejas veida un gabalu lieluma. Fileju 
apsmidzināšana ir salīdzinoši labāka, jo izejvielas iegremdējot šķīdumā tas tiek 
piesārņots ar zivju gabaliņiem, olbaltumvielu daļiņām, mikroorganismiem, ilgstoši 
uzglabājot tas paliek tumšāks un ieskābst.  

Glazūras vietā var izmantot polimēru plēvju iesaiņojumu vakuumā.  
Zivju filejas parasti sasaldē brikešu veidā, tām jābūt pareizas formas, ar 

līdzenu virsmu, dabisku krāsu, uzsitot, tām jāizdod dzidra, tīra skaņa. 
Saldētas zivis saiņo kartona vai polimēra kastēs. Tās pārvadā transporta 

līdzekļos, kas apgādāti ar saldējamām iekārtām. Saldētas zivis uzglabā vismaz -18 °C 
temperatūrā, uzglabāšanas ilgums atkarīgs no šīs temperatūras un var ilgt līdz pat 6-8 
mēnešiem, kad relatīvais gaisa mitrums ir 95,0%. 

Saldētu zivju produktu atlaidināšanu sauc par defrostāciju Tas ir process, kura 
laikā saldētām zivīm mākslīgi tiek atņemts aukstums un temperatūra zivju gaļā 
paaugstinās līdz 0 °C. Defrostāciju var veikt divos veidos: 

� defrostācijas kameras, novieto uz plauktiem (gaisa temperatūra 18-20 
°C; ilgums vidēji 24-48 h, gaisa relatīvais mitrums 90,0-95,0%); 

� defrostācija ūdens vannās (ūdens temperatūra līdz 15 °C; zivju un 
ūdens attiecība 1:4. Atlaidināšanas ilgums mazām zivīm 2 h, bet lielām 
– 6 h.). 

Vispārīga zivju, to produktu saldēšanas tehnoloģiskā parādīta 11.pielikumā. 
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Sālītas zivis 
Sālīšanas laikā sāls šķīduma un zivs audos esošā ūdens koncentrācijas 

starpības dēļ notiek ūdens difūzija no zivs audiem – tātad samazinās mitruma 
daudzums un audi kļūst blīvāki.  

Notiek zivs izsālīšanā. Sāls šķīdumu ūdenī, kas izdalījies no zivīm, sauc par 
dabisko sālījumu, bet sāls šķīdumu ūdenī sauc mākslīgo sālījumu.  

Sālīšanas laikā sālījumā pāriet zināms daudzums zivs olbaltumvielu, tauku, 
minerālvielu, pazeminot zivju uzturvērtību.  

Zivju nogatavināšana notiek 3-5 °C temperatūrā speciālās telpās, 24-48 
stundas. Sālīto zivju iznākums ir ap 84,0-87,0 % no svaigu zivju svara. 

Sālot zivis, pārsvarā iegūst patīkamu garšu, smaržu, maigu konsistenci - zivis 
nobriest.  

Ilgstoši zivis uzglabājot sālījumā, var sākties audu šķelšanās jeb 
pārgatavošanās, kas pasliktina produkcijas kvalitāti- tās kļūst mīkstas iegūst lipīgu 
konsistenci. 

Sālīto zivju kvalitāte ir atkarīga arī no izejvielām, to apdares, sālīšanas 
stipruma un paņēmiena, un gatavās produkcijas uzglabāšanas apstākļiem.  

Pēc apstrādes paņēmiena sālīšanai zivis iedala: 
� neapstrādātās; 
� atžaunotās (daļēji atdalītas žaunas un iekšas);  
� izķidātās (izņemtas iekšas, ar vai bez galvām);  
� plāksnes (zivs pārgriezta pa muguru ar vai bez galvas);  
� pusplāksnes (zivs sadalīta pa muguru);  
� muguras daļa jeb baliks (atdalīta vēdera daļa, ar vai bez galvas);  
� vēderiņi (lielām, treknām zivīm vēdera daļa);  
� sāngabali (lielu izķidātu zivju gabali, kas sagriezti noteikta lieluma 

gabalos).  
Sālīto zivju kvalitāte ir atkarīga arī no sālījuma stipruma. Atkarībā no sāls 

satura zivis iedala:  
� mazsālītas 6,0-10,0% sāls (laši, skumbrijas);  
� vidēji sālītas (10,0-14,0%);  
� stipri sālītas - sāls saturs virs 14,0% (līdz 19,0-20,0% liesajām zivīm).  

Jo augstāka sāls koncentrācija, jo zivis labāk saglabājas, tomēr to kvalitāte ir 
zemāka tāpēc, ka liels sāls daudzums stipri izmaina olbaltumvielas un pazemina to 
šķīdību un uzbiršanas spējas. 

Atkarībā no sālīto zivju izmantošanas veida un sālīšanai izmantotajām 
izejvielām sālītās zivis iedala trīs grupās: 

� zivis, kuras sālīšanas laikā nogatavinās un tās var lietot uzturā kā 
uzkodas, bez speciālas apstrādes (siļķes, laši, skumbrijas, anšovi u.c.);  

� zivis, kuras sālīšanas laikā nenogatavinās un pēc izmērcēšanas līdzinās 
svaigām zivīm (mencas, līdakas);  

� sālīti pusfabrikāti, kurus izmanto tālākai pārstrādei - vītināšanai vai 
kūpināšanai.  

Vispārīga zivju sālīšanas tehnoloģiskā shēma parādīta 12.pielikumā. 
 

Kaltētas un vītinātas zivis 
Šo zivju kopīgā īpašība ir tā, ka no tiem ir atdalīts ūdens, lai aizkavētu 

fermentu un mikroorganismu darbību. Kā papildu konservants dažkārt tiek lietots sāls.  
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Kaltētas zivis ir atūdeņots produkts. Šādi pagatavotās zivīs ir liela sāls 
koncentrācija un tās satur arī aptuveni 20,0-38,0% ūdens, bet nesatur konservējošas 
vielas. Kaltē nelielas zivis ar mazu tauku saturu līdz 2,0%. 

Vītinātas zivis. Pārsvarā vītina treknas vai pustreknas zivis. Vispirms tās tiek 
sālītas un tad dabīgos apstākļos tiek atūdeņotas. Tiek izmantots zivis: nesadalītas, 
izķidātas ar galvu, bez galvas, muguriņas, balikus, sānus 

Vītināt var jebkuru zivi tikai jāatceras daži noteikumi: 
� līdz ar ūdens samazināšanos produktā pastiprinās katras zivs specifiskā 

garša un smarža; 
� zivis pirms vītināšanas vajag izķidāt; 
� treknas un gaļīgās zivis vītināšanas process būs garāks. 

Vispārīga vītinātu zivju gatavošanas tehnoloģiskā shēma parādīta 
13.pielikumā. 

 

Kūpinātas zivis 
Kūpināšana ir tradicionāls pārtikas produktu apstrādes veids gan tās 

glabāšanas termiņa pagarināšanai, gan arī lai mainītu produktu garšas īpašības. Zivju 
kūpināšanas visplašāk izplatītais produkts ir šprotu konservi, taču arī citas zivis 
apstrādā, tās kūpinot vai nu aukstās kūpināšanas, vai arī karstās kūpināšanas režīmos. 

Aukstā kūpināšana:  
� zivju apsusināšana – ar siltu gaisu 25,0-30,0 °C, gaisa ātrums 2,5-3 

m/s, ilgums 15-18 h. 
� zivju kūpināšana – pirmajā stadijā 20-25 °C, otrajā stadijā 35-40 °C 

mitruma saturs gatavā produktā 42,0-60,0%, sāls koncentrācija 4,0-
9,0%. 

� uzglabāšana – gaisa mitrums 75,0-80,0%, 0-(-5) °C, ja sāls saturs  
4,0-7,0% – 1 mēnesi, ja virs 7,0% – 2 mēnešus. 

� Tuneļtipa krāsnis. Karstā kūpināšana:  
� zivju apsusināšana – ar siltu gaisu 25-30 °C, gaisa ātrums 2,5-3 m/s, 

ilgums 15-18 h. 
� zivju kūpināšana: Apžāvēšana 60-80 °C, 15-40 min; Vārīšana 80-140 

°C, 15-60 min; Kūpināšana 80-100 °C, 30-190 min. Sāls saturs gatavā 
produktā 3,0%. 

� zivju atdzesēšana – 8-12 °C. 
Atkarībā no kūpināšanas tehnoloģijas un produkta mērķa tirgus var rasties 

nepieciešamība pēc kādiem papildus soļiem, kā radās nepieciešams rīkoties ar 
šprotēm, kas paredzētas realizācijai Krievijas tirgū tur noteikto paaugstināto prasību 
pret benzapirēna saturu kūpinātajās zivīs. 

Vispārīga kūpinātu zivju gatavošanas tehnoloģiskā shēma parādīta 
14.pielikumā. 

 

Zivju konservi 
Sagatavoto un konservēto zivju produktu grupā labi attīstīts ir nesterilizēto 

preservu klāsts, kuru pārstāv ne tikai tradicionālā veida preservi, bet arī dažāda veida 
salāti un zivju uzkodas. Šos produktus galvenokārt ražo nelieli zivju apstrādes 
uzņēmumi. 

Zivju preservi ir apstrādāts produkts, ko liek sterilos traukos un kam nav 
veikta termiskā apstrāde – tā ir viņu galvenā atšķirība no konserviem, taču tiem ir 
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īsāks uzglabāšanas laiks un produktu nepieciešams uzglabāt ledusskapī. Preservus 
iepako hermētiskos plastikāta traukos, stikla tarā vai vakuuma iepakojumā. To 
gatavošanā izmanto svaigas, atdzesētas un saldētas zivis, kuru sāla un filē. Atkarībā 
no zivju sagatavošanas un tehnoloģiskā procesa preservus iedala: 

� preservi no veselām zivīm. Kā izejvielu izmanto sālītas zivis (parasti izmanto 
makrele, siļķes, brētliņas u.c.); 

� preservi no zivju gabaliem (parasti izmanto siļķes, brētliņas, salakas, u.c.) Kā 
izejviela tiek izmantotas sālītas vai marinētas zivs fileja, gabaliņi vai liemeņi. Savā 
sulā, eļļā, dažādās mērcēs (vīna, tomātu, sinepju, dārzeņu u.c.), dažādās marinādes; 

� preservi no apceptas vai vārītām zivīm (parasti izmato lasi, foreli, jūras 
produkti u.c.) izmantojot dažādas marinādes un mērces. 

Konservu un preservu ražošana, atkarībā no ražojamā sortimenta, prasa ļoti 
dažādu tehnoloģisko procesu realizāciju ar dažādām iekārtām. Vienlaikus visiem 
izstrādājumiem, neatkarīgi no produkcijas veida, ir nepieciešams izveidot efektīvi 
strādājošu nepārtrauktu procesu plūsmu, konveijeru sistēmas, kas nodrošina sinhronas 
visu materiālu plūsmas. 

Sterilizētos konservus pēc to veida iedala: 
� dabiskie konservi - gatavo no zivīm, zivju aknām, krabjiem bez izejvielu 

iepriekšējas termiskās apstrādes. Tie ir konservi savā sulā, buljonā vai želejā. Var 
pievienot arī lauru lapas un piparus. Šiem konserviem ir maiga, zivs gaļai raksturīga 
garša. Izmanto lašus, siļķes, skumbrijas, mencu aknas, paltusus, stavridas. 

� konservi tomātu mērcē - gatavo no iepriekš eļļā apceptām, blanšētām vai 
svaigām zivīm, tās pārlejot ar tomātu mērci (tomātu biezenis, garšvielas, etiķis). Zivis 
cep augu eļļā, iepriekš panējot. Izmanto gan veselas, nesadalītas sīkās zivis, gan 
gabalos sagrieztas lielās zivis. Neceptā veidā izmanto lašus, stavridas, siļķes, tunzivis. 

� konservi eļļā – gatavo no dažādi apstrādātām izejvielām (blanšētām, 
apceptām vai kūpinātām zivīm), aplejot ar augu eļļu. 

� blanšētas zivis (zivis eļļā) gatavo kārbās, zivis applaucējot ar tvaiku vai 
ūdeni, pēc tam nosusinot ar karstu gaisu, pārlejot ar eļļu un sterilizējot. 

� ceptas zivis eļļā gatavo, zivis apcepot eļļā bez panējuma, tad sapildot kārbās, 
pārlejot ar eļļu un sterilizējot. 

� kūpinātas zivis eļļā (mencas, reņģes) gatavo no karsti kūpinātām zivīm. Tās 
pēc kūpināšanas sapilda kārbās, pārlej ar eļļu un sterilizē. 

� šprotes eļļā gatavo no karsti kūpinātām reņģēm un brētliņām, pārlejot tās ar 
karstu eļļu un sterilizējot. 

� sardīnes eļļā gatavo no reņģēm, sīkām Baltijas un Baltās jūras siļķēm, 
Atlantijas sardīnēm. Zivis iepriekš apvītina, ar siltu gaisu apžāvē, līdz tās kļūst gaiši 
dzeltenā krāsā, sapilda kārbās, pārlej ar eļļu, sterilizē. 

� zivju pastētes un pastas ir dažādi apstrādātu zivju samalta masa, kurai var būt 
pievienota augu eļļa vai dzīvnieku tauki, garšvielas. 

� preservi – var gatavot ar garšvielām sālītas vai marinētas zivis. Svaigas zivis 
kārbās pārkaisa ar sāls un garšvielu maisījumu un ievieto plastmasas kārbās, kuras 
hermētiski aizvāko, bet nesterilizē. Šajās kārbās konservi nogatavojas 1,5-4 mēnešus. 

Vispārīga zivju konservu gatavošanas tehnoloģiskā shēma parādīta 
15.pielikumā. 

 

Kaviārs 
Nosacīti ir četru grupu kaviārs – storu, lašu, sīkzivju un okeāna zivju kaviārs. 

Augstvērtīgākie un iecienītākie ir storu jeb melnie un lašu jeb sarkanie ikri, taču 
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uzturā lieto arī foreļu, karpu, zaķzivju, kefaļu, mencu, siļķu, skumbriju, mintaju, 
līdaku un citu zivju ikrus. Visus kaviāra veidus lieto uzturā bez papildu apstrādes.  

Stores melnie ikri allaž bijusi viena no dārgākajām delikatesēm. Tūdaļ pēc 
noķeršanas, mātītēm vēl dzīvām esot, ar rokām izņem ikrus. Šādi iegūts kaviārs ir 
viskvalitatīvākais un garšīgākais. Visiecienītākajam kaviāram „Molosol” (mazsālīts) 
oliņas ieliek sālījumā. Kaviāru sauc tās stores vārdā, no kuras tas iegūts. Vislielākā 
store ir beluga, kas var būt līdz vienai tonnai smaga un 15,0% no tās svara ir ikri. Jau 
ilgāku laiku no ketlašiem tiek iegūts tā saucamais ketas kaviārs, populārs ir arī relatīvi 
lielgraudainais foreļu kaviārs un smalkgraudainais mirēnu kaviārs. Lašu dzimtas 
kaviārs tiek dēvēts arī par sarkano kaviāru.  

Šī kaviāra gatavošanai izmanto dzīvu vai tikko „aizmigušu” lašu ikrus. 
Kas attiecas uz sīko zivju un okeāna zivju kaviāru, to var gatavot gandrīz no 

visām zivju sugām. Šo ikru šķirne ir graudainais kaviārs, pie tam svaigos ikrus apsāla. 
Zemākas kvalitātes ikrus mēdz arī presēt, neizlobot no saistaudu somiņas. 

Vislabākais presētais kaviārs (vāji ikru graudi, kas nav derīgi graudainā kaviāra 
gatavošanai) ir vienveidīgs pēc krāsas, konsistences un sāļuma. Presētais kaviārs satur 
4,5% sāls, 40,0% mitruma. Tas nopērkams fasētā veidā – skārda kārbās, stikla 
burciņās. 

Mākslīgajiem ikriem nav ne tādu izcilu garšas īpašību, ne tāda vērtīga 
uzturvielu satura kā īstajiem ikriem, taču arī šis produkts ir gana pieprasīts. Pasaulē ir 
dažādas tehnoloģijas mākslīgo ikru ražošanai. To pamatā ir zivju izejvielas, bet tos 
var gatavot arī no jūras ūdenszālēm, īpaša rauga olbaltuma izolāta un citām 
izejvielām. Visbiežāk mākslīgajiem ikriem ir izraudzīta tāda pati krāsa kā 
dabiskajiem, arī iesaiņojums ir līdzīgs. Imitētie ikri veikalos atrodami līdzās dažādiem 
citiem fasētiem jūras produktiem, un, lai gan cena ir daudz zemāka nekā īstajiem, 
šodien arī tā nav saucama par mazu. Mākslīgos ikrus var likt uz maizītēm, izmantot 
auksto zivju ēdienu rotāšanai vai dažādām sāļajām sviestmaižu masām. 

Katras atsevišķas zivju sugas ikrus pārstrādā un iefasē atsevišķi. Kaviāra 
apstrādes procesā svarīgs komponents ir sāls. Vispirms izvāra sālījumu, to atdzesē līdz 
noteiktai temperatūrai un pēc tam zināmu laiku patur tajā ikrus. Pēc tam sālījumu 
notecina. Sāls daļēji pilda arī konservanta funkcijas, taču ražotāji ikriem pievieno arī 
citus konservantus – sorbīnskābi, urotropīnu. Lai novērstu ikru salipšanu, tiem 
pievieno nedaudz augu eļļas. Izmanto arī glicerīnu, kas pasargā no izžūšanas, reizēm 
pievieno arī hitozīnu – no vēžveidīgo čaulām iegūtu produktu, kas palīdz aizkavēt 
mikroorganismu vairošanos. 

 

Tehnoloģiskās iekārtas un to pielietojums 
 
Aprakstītās zivju apstrādes iekārtas ir piemērotas automātiskai, 

pusautomātiskai vai manuālai zivju apstrādei. Šīs iekārtas ir piemērotas gan dažāda 
apjoma zivju pārstrādes uzņēmumiem, gan mājražotājiem (skat. 16.pielikumu). 

Ņemot vērā dažādus faktorus – zivju daudzveidību, to izplatību, izmantošanas 
iespējas, apstrādes veids, darbaspēka resursu pieejamība, finansu iespējas, kā arī citu 
zivju pārstrādes uzņēmumu specifiku – iekārtu veidi, ražošanas jauda un zivju 
apstrādes procesi dažādos uzņēmumos var atšķirties. Jāatzīmē, ka zivju pārstrādes 
laikā rodas dažādi ēdami blakusprodukti, gan neēdami atkritumi. Lai samazinātu to 
daudzumu un uzlabotu produkcijas kvalitāti, ražotāji izvēlas pusautomātisko vai 
manuālo zivju apstrādi. 
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Zivju izmantošanas veids un to apstrādei izmantojamās iekārtas Latvijā un 
pasaulē ir dotas 17. un 18. pielikumā. 

Visvairāk apstrādes veidu ir forelei un lasim (9 apstrādes veidi): konservētā, 
kūpinātā, kaltētā/vītinātā, sālītā, dzīvā, atvēsinātā un saldētā veidā. Šo zivju vērtīgu 
paaugstina arī tas, ka no šīm zivīm ir iegūstams arī kaviārs. No zivīm esošos 
pārpalikums ir iespējams lietot tālākais lietošanai pārtikā, vai arī citur. 

Plašas zivju apstrādes iespējas ir arī tādām zivīm, kā: brētliņai, karpai, karūsai, 
līdakai, makrelei, mencai, nēģim, plaudim, reņģei, samam, storei, taimiņam, tilapijai, 
zandartam un zutim. 

Vismazākās apstrādes iespējas tādām zivīm un vēžveidīgajiem kā: ālantam, 
Baltajam amūram, merlangam, palijai, sīgai, vēdzelei, vējzivij un vēzim, ko ir iespējas 
piedāvāt tikai dzīvā, atvēsinātā un saldētā veidā. 

Salīdzinot ar zivju apstrādes veidiem citur pasaulē, Latvijā pilnībā netiek 
apstrādātas 10 dažādas zivis: lucītis, makrele, menca, merlangs, pikša, platpieris, 
plekste, store, taimiņš, vēdzele. 

Piemēram, makrele un menca pasaulē tiek piedāvāta kaltētā un vītinātā veidā, 
bet Latvijā šādi apstrādātā veidā zivis nav pieejamas.  

Savukārt, merlangs pasaulē tiek piedāvāts konservētā, kūpinātā, 
kaltētā/vītinātā un sālītā veidā, taču ne Latvijā. 

Līdzīgi ir arī ar stori: Latvijā store galvenokārt tiek piedāvāta dzīvā, atvēsinātā 
vai saldētā veidā, kā arī kaviāra ražošanai, bet pasaulē stori piedāvā arī konservētā, 
kūpinātā un sālītā veidā. 

Vēdzeles vietējā tirgū ir pieejama dzīvā, atvēsinātā vai saldētā veidā, taču 
pasaulē to ir iespējams iegūt arī konservētā, kūpinātā, kaltētā/vītinātā un sālītā veidā. 

Savukārt, zivju produkcijas izmantošanas veidi un to apstrādei izmantotās 
iekārtas Latvijā un pasaulē ir dotas 19. un 20. pielikumā. Salīdzinot zivju apstrādes 
veidus Latvijā un pasaulē, jāsecina, ka tie ir līdzīgi. Tomēr vairākas zivju sugas 
pasaulē tiek gatavotas arī kaltētā un /vai vītinātā veidā, piemēram, sardīnes, 
sardinellas, brētliņas, makreles, mencas, kas Latvijā netiek praktizēts. Tas būtu 
iespējamais attīstības potenciāls mūsu apstrādātājiem.  

Ilustratīvs materiāls ar dažādiem zivju apstrādes veidiem pasaulē ir dots 21. 
pielikumā. 
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7. RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJU PIEEJAM ĪBA UN NOSLOGOJUMS 
ZIVJU APSTRĀDES SEKTORĀ 

Iepriekšējās nodaļās jau tika noskaidrots, ka zivju apstrādes sektora ražošanas 
procesa nodrošināšanā tiek izmantotas dažāda veida tehnoloģiskās iekārtas. To iegādi 
veicināja ES fondu (īpaši ZVFI un EZF) atbalsta pieejamība EUR 96,63 milj. (74%) 
apmērā. 

Analizējot CSP datus par zivju apstrādes sektora izmantotajām jaudām zivju 
produkcijas ražošanai, var secināt, ka tehnoloģisko iekārtu maksimālās ražošanas 
jaudas netiek sasniegtas (skat. 7.1.att.). 
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7.1. attēls. Zivju apstrādes uzņēmumu saražotās produkcijas apjoms un 
tehnoloģisko iekārtu jaudu noslogojums no 2005. – 2013. gadam (tūkst. tonnas, 

%) 

Avots: LVAEI aprēķināts pēc CSP datiem. 
 
Dati parāda, ka saražotās produkcijas apjoms no 2005. – 2013. gadam 

samazinājies par -18%, tādējādi pilnībā nenoslogojot tehnoloģiskās iekārtas (vidējā 
izmantotā jauda ir 66,4%). Ja pieprasījums pēc zivju apstrādes uzņēmumu saražotās 
produkcijas būtu tik liels, ka noslogotu visas iekārtu jaudas, tad maksimālais 
saražotais produkcijas apjoms 2013. gadā veidotu vidēji 137,67 tūkst. tonnas, kas būtu 
par 36% (36,48 tūks.tonnām) vairāk nekā jau šobrīd ir saražota (101,19 tūkst. tonnas) 
zivju produkcija.  

Latvijas zivju apstrādes sektora vidējais jaudu noslogojums kopumā ir līdzīgs 
atbilstošiem rādītājiem citu valstu zivju apstrādē.  Jaudu noslodze 2010.gadā Igaunijas 
zivju apstrādē bijusi 61% līmenī, savukārt Lietuvas un Polijas zivju apstrādē ir bijusi 
būtiski augstāka nekā Latvijā un Igaunijā–80% līmenī.   Jaudu noslodze Krievijā zivju 
apstrādē ir ap 75%.5 

                                                 
5 Latvijaszivju apstrādes nozares konkurētspējas radīšanas salīdzinošā analīze, LLU, 2013.  
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Tomēr pastāv sezonāls izejvielu piedāvājuma deficīts vasaras mēnešos, 
izraisot piespiedu dīkstāves. Tai pašā laikā gatavo produktu pieprasījums 
nesamazinās. Akvakultūras zivju izejvielu izmantošana var samazināt dīkstāves, 
nodrošinot nepārtrauktu ražošanas procesu.6 

Pēc veiktajiem aprēķiniem var secināt, ka zivju apstrādes uzņēmumu faktiskā 
ražošanas jauda vidēji 2012. gadā bija 257,14 tonnas/diennaktī, nesasniedzot 
ražošanas jaudu maksimumu – vidēji 365,39 tonnas/diennaktī (skat. 7.2.att.). 

Lai nodrošinātu 2012. gada faktiskās ražošanas jaudas, bija nepieciešams 
vidēji 155,74 tonnas/diennaktī izejvielu. Taču, lai sasniegtu maksimālo ražošanas 
jaudu, būtu bijis nepieciešams vidēji 221,30 tonnas/diennaktī izejvielu. No datu 
analīzes ir redzams, ka pie maksimālajām ražošanas jaudām ir iespējams apstrādāt 
visas Latvijas teritoriālajos ūdeņos (neskaitot nozveju Atlantijas okeānā) nozvejotās 
un akvakultūras sektorā izaudzētās zivis, visu uzņēmumu importētās dzīvās zivis un 
pašu zivju apstrādes uzņēmumu importētas svaigas, dzesinātas un saldētas zivis 
(203,96 tonnas/diennaktī). Pieejamais izejvielu apjoms Latvijas teritorijā pilnībā 
netiek izmantots, kam par iemeslu ir atsevišķu zivju nestabilie un mazie ražošanas 
apjomi un vidējās izejvielas cenas (skat. 9.pielikumu).  
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7.2. attēls. Zivju apstrādes uzņēmumu ražošanas jauda no 2005. – 2013. gadam 
(tonnas/diennaktī) 

Avots: LVAEI aprēķini pēc CSP, LZIKIS un ZGGR datiem. 
 
Lai sasniegtu maksimālās ražošanas jaudas, zivju apstrādes uzņēmumiem būtu 

jāapstrādā visas pašlaik pieejamās izejvielas (ja nepalielinās Latvijas saražoto zivju 
apjoms), veicot vēl papildus izejvielu importu no ārvalstīm.  

Maksimālā ražošanas jaudu neizmantošana atspoguļojas arī aptaujas anketu 
rezultātos, kur atbildes sniedza 36% respondentu no kopējā aptaujāto respondentu 
loka. 

                                                 
6 Datu avots: http://www.enterprisesurveys.org/. 
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Iegūtie dati parāda, ka maksimālās ražošanas jaudas netiek izmantotas visa 
veida zivju apstrādes uzņēmumos - gan tajos zivju apstrādes uzņēmumos, kas 
specializējas uz atvēsinātu un saldētu zivju ražošanu, gan sālītu, kūpinātu, 
nesterilizētu konservu un kulinārijas izstrādājumu ražošanu, gan arī uz sterilizētu 
konservu un citu produkcijas ražošanu (skat. 7.3. tab.). 

 
7.3. tabula. Zivju apstrādes uzņēmumu pēc specializācijas veida ražošanas 

jaudas 2014. gadā (tonnas/diennaktī, %) 

Specializācijas veids
Respondentu 
īpatsvars (%)

Faktiskā 
ražošanas jauda 
(tonnas/diennaktī)

Maksimālā 
ražošanas jauda 
(tonnas/diennaktī)

Izmantotā jauda no 
pilnas uzņēmumu 

jaudas (%)

Atvēsinātas un saldētas zivis 32 229,0 362,9 63,1
Sālītas zivis 29 18,2 35,2 51,7
Kūpinātas zivis 35 37,7 46,5 81,2
Nesterilizēti konservi un kulinārijas izstrādājumi 38 8,4 13,4 62,4
Sterilizēti konservi 18 95,6 141,5 67,6
Cits apstrādes veids 18 81,3 122,0 66,6  
Avots: LVAEI aprēķināts pēc aptaujas anketas datiem. 

Lai arī maksimālās ražošanas jaudas netiek apgūtas, 86% aptaujāto 
respondentu ir norādījuši uz dažāda veida atbalsta nepieciešamību uzņēmumu 
attīstībai, savukārt atlikušie 14% respondentu ir norādījuši, ka viņu uzņēmums ir 
pietiekami labi attīstīts un jauns atbalsts šobrīd nav nepieciešami. 

 Lielākā daļa (67%) respondentu ir norādījuši, ka uzņēmuma attīstībai būtu 
nepieciešama ēku un palīgēku būvniecība un rekonstrukcija, ņemot vērā to, ka 
uzņēmums vēlas paplašināties un papildus pieaicināt jaunu darbaspēku (skat. 7.4.att.).  
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7.4. attēls. Nepieciešamie atbalsta veidi zivju apstrādes uzņēmumu attīstībai (%) 

Avots: LVAEI aprēķināts pēc aptaujas anketas datiem. 

 
Savukārt 47% aptaujāto respondentu ir norādījuši, ka nepieciešamas 

uzglabāšanas kameras, kurās gaisa temperatūra nav augstāka par -18 C0, un izbūves 
un modernizācijas rezultātā varētu uzglabāt saldētas zivis un/vai saldētu zivju fileju. 

Mazāks aptaujāto respondentu īpatsvars (43%) ir norādījuši, ka uzņēmuma 
attīstībai būtu nepieciešamas zivju pirmapstrādes iekārtas. 
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Samērā mazs īpatsvars aptaujāto respondentu ir norādījuši  atbalsta 
nepieciešamību mārketinga pasākumos (33%) un jaunu produktu izveidei (37%), kas 
nākotnē būtu ļoti nozīmīgi, ņemot vērā to, ka 2005. – 2013. gada saražotās 
produkcijas apjomā lielākoties (no 51-53%) dominē konservi no brētliņām, sardīnēm 
un sardinellas (izejvielas pamats ir brētliņa – kvotu atkarīga zivs), kur sagatavoto un 
konservētos zivju produkcijas eksports tiek koncentrēts uz Krievijas tirgiem (2012. 
gadā - 50%). Arī turpmāk nākotnē (neskaitot līdzšinējo atbalstu EUR 0,43 milj. 
apmērā) būtu jāvērš uzmanība un atbalsta novirzi jaunu noieta tirgu meklēšanai un 
jaunu zivju produkcijas izveidei. 

Respondenti kā galveno iemeslu atbalsta nepieciešamībai ir norādījuši vēlmi 
attīstīt un modernizēt uzņēmumu. Aptaujātie 23% respondentu ir norādījuši, ka 
atsevišķas tehnoloģiskās iekārtas un kameras tiek īrētas no citiem 
uzņēmumiem/institūcijām, jo nepietiek ar pašu iegādātajām iekārtām/kamerām, un tās 
ir:  

� ledus ražošanas iekārtas; 
� zivju sālīšanas kameras; 
� zivju kūpināšanas iekārtas/kameras; 
� zivju saldēšanas iekārtas, kurās gaisa temperatūra ir zemāka par -18 C0; 
� uzglabāšanas kameras, kurās gaisa temperatūra nav augstāka par -18 C0 

(saldētu zivju un zivju filejas uzglabāšanai); 
� uzglabāšanas kameras, kurās gaisa temperatūra ir +2 līdz +6 C0 

(gatavās produkcijas uzglabāšanai). 
Lielākā daļa (80%) respondentu ir norādījuši, ka pie attiecīgo atbalsta 

pasākumu īstenošanas uzņēmumam palielinātos esošās produkcijas ražošanas apjomi, 
bet 60% aptaujāto respondentu – palielinātos ražošanas apjomi jaunu produktu 
izveidei. Tikai 7% aptaujāto respondentu norādīja, ka veikto atbalstu rezultātā 
uzņēmumu saražotās produkcijas apjomi paliktu nemainīgi, kas liecina par to, ka 
atbalsts vairāk ir nepieciešams uzņēmumu pamatlīdzekļu vērtības atjaunošanai nevis 
konkurētspējas palielināšanai 

Lai noskaidrotu, cik intensīvi zivju apstrādes uzņēmumi atjauno pamatlīdzekļu 
(t.sk., tehnoloģisko iekārtu) vērtību, ir jāveic pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas 
novērtējums. 

Analizējot zivju apstrādes uzņēmumu pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas no 
2005. – 2013. gadam, var redzēt, ka zivju apstrādes uzņēmumos, kas saņēma 
investīcijas, pamatlīdzekļu vērtība samazinājās par 6%, bet zivju apstrādes 
uzņēmumos, kas nesaņēma investīcijas: par 48% (skat. 7.6.att.). Pamatlīdzekļu 
nolietojuma koeficients, kas raksturo tehniskā nodrošinājuma līmeni uzņēmumā, 
parāda, ka zivju apstrādes uzņēmumiem, kas nesaņēma investīcijas, šis koeficients ir 
augstāks nekā tiem zivju apstrādes uzņēmumiem, kas saņēma investīcijas. 

Zivju apstrādes uzņēmumos, kas saņēma investīcijas, pamatlīdzekļu 
nolietojuma koeficients ir zemāks, jo tehnoloģiskās iekārtas tika regulāri atjaunotas un 
modernizētas. Savukārt, zivju apstrādes uzņēmumos, kas neveica pietiekamas 
investīcijas pamatlīdzekļu atjaunošanā, tehnoloģiskās iekārtas nolietojās daudz 
intensīvāk. 
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7.6. attēls. Pamatlīdzekļu vērt ība un to nolietojuma koeficients zivju apstrādes 
uzņēmumiem no 2005. – 2013. gadam (EUR milj., koeficients) 

Avots: LVAEI aprēķināts pēc ZM, PVD, CSP, VARAM (10.03.2014.), LVIF (01.04.2014.), FM 
(22.05.2014.), LAD (02.06.2014.) un VID datiem. 

 
Zivju apstrādes uzņēmumi, kas saņēma investīcijas, savu pamatlīdzekļu 

vērtību atjaunoja intensīvāk (izņemot ekonomiskās krīzes laikā), taču lēnāk nekā tas 
bija zivju apstrādes uzņēmumos, kuri nesaņēma investīcijas (skat. 7.7.att.). Tas 
skaidrojams ar to, ka šajos uzņēmumos veiktās investīcijas pamatlīdzekļu atjaunošanā 
ir daudz apjomīgākas un laikietilpīgākas nekā zivju apstrādes uzņēmumos, kas nav 
investīciju saņēmēji.  
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7.7. attēls. Pamatlīdzekļu atjaunošanas koeficients un tā ātrums zivju apstrādes 
uzņēmumiem no 2005. – 2013. gadam (koeficients) 

Avots: LVAEI aprēķināts pēc ZM, PVD, CSP, VARAM (10.03.2014.), LVIF (01.04.2014.), FM 
(22.05.2014.), LAD (02.06.2014.) un VID datiem. 

 
Lai noskaidrotu, kāds ir zivju apstrādes uzņēmumu finansiālais ieguvums, tika 

analizēta pamatlīdzekļu efektivitāte (skat. 7.8.tab.). 
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7.8. tabula. Pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes aprēķins zivju apstrādes 
uzņēmumiem no 2005. – 2013. gadam (EUR milj., koeficients, %) 

Rādītājs 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Izmaiņas 

(%)
Pamatlīdzekļu vērt ība (EUR milj.) 68,62 86,43 102,57 91,79 86,13 84,16 89,85 103,33 63,24 -8

Investīciju saņēmēji 65,43 82,84 98,79 88,00 82,74 80,99 87,23 101,09 61,58 -6
Nav investīciju saņēmēji 3,18 3,59 3,79 3,79 3,40 3,17 2,62 2,24 1,67 -48

Neto apgrozījums (EUR milj.) 227,48 261,17 294,57 340,30 260,90 262,18 303,67 362,63 169,68 -25
Investīciju saņēmēji 205,69 236,74 273,11 317,84 233,15 241,95 281,83 349,43 160,52 -22
Nav investīciju saņēmēji 21,78 24,43 21,46 22,46 27,74 20,23 21,84 13,20 9,16 -58

Peļņa (EUR milj.) 6,18 4,55 5,25 -2,35 2,69 -16,24 7,18 15,03 6,36 3
Investīciju saņēmēji 6,28 4,55 5,32 -2,74 2,16 -15,33 7,23 14,72 6,19 -1
Nav investīciju saņēmēji -0,10 0,00 -0,06 0,39 0,53 -0,92 -0,04 0,30 0,16 -258

Pamatlīdzekļu atdeves koeficients x 3,4 3,1 3,5 2,9 3,1 3,5 3,8 2,0 -40
Investīciju saņēmēji x 3,2 3,0 3,4 2,7 3,0 3,4 3,7 2,0 -38
Nav investīciju saņēmēji x 7,2 5,8 5,9 7,7 6,2 7,5 5,4 4,7 -35

Pamatlīdzekļu rentabilit āte (%) x 5,9 5,6 -2,4 3,0 -19,1 8,3 15,6 7,6 30
Investīciju saņēmēji x 6,1 5,9 -2,9 2,5 -18,7 8,6 15,6 7,6 24
Nav investīciju saņēmēji x 0,02 -1,7 10,3 14,7 -28,0 -1,5 12,5 8,4 38 645  

Avots: LVAEI aprēķināts pēc ZM, PVD, CSP, VARAM (10.03.2014.), LVIF (01.04.2014.), FM 
(22.05.2014.), LAD (02.06.2014.) un VID datiem. 
 

Aprēķina dati par 2013. gadu parāda, ka zivju apstrādes uzņēmumiem, kas 
saņēma investīcijas, uz vienu pamatlīdzekļa vērtības vienību (EUR) tika sasniegts 
apgrozījums EUR 2,- (pamatlīdzekļu atdeve) un peļņa EUR 0,76 (pamatlīdzekļu 
rentabilitāte).  

Savukārt, zivju apstrādes uzņēmumi, kas nesaņēma investīcijas, uz vienu 
pamatlīdzekļa vērtības vienību (EUR) guva apgrozījumu EUR 4,7 un peļņu EUR 
0,84. 

No veiktās datu analīzes var secināt, ka zivju apstrādes uzņēmumi, kuri 
saņēma investīcijas, pilnībā nespēja izmantot savā rīcībā esošos pamatlīdzekļus 
atšķirībā no zivju apstrādes uzņēmumiem, kas nav investīciju saņēmēji. Analīzes 
rezultāti ļauj secināt, ka zivju apstrādes uzņēmumi, kas nesaņēma investīcijas, ar 
zemāku pamatlīdzekļu ietilpību spēja nodrošināt lielāku atdevi.  

Ekonomikas teorijā jebkurš ražošanas process sastāv no vairāku ražošanas 
faktoru mijiedarbības, un tie būtu: 

� Darbs (jebkura cilvēka intelektuāla vai fiziska darbība, kas tiek 
mērķtiecīgi veikta, lai radītu produktus un/vai sniegtu pakalpojumus); 

� Zeme (visi dabiskie resursi - izejvielas, kas nav cilvēka darbības 
rezultāts); 

� Kapitāls (visi labumu veidi, kas ir cilvēku darbības rezultāts un tiek 
izmantoti, lai ražotu produktus un/vai pakalpojumus: ēkas, iekārtas, 
transports, tehnika, u.c.); 

� Uzņēmējspējas (spējas racionāli un efektīvi savienot un izmantot 
ražošanas faktorus, lai ražotu produktus un/vai sniegtu pakalpojumus, 
ar mērķi gūt peļņu). 

Zivju apstrādes uzņēmumu ražošanas attīstību (t.sk., tehnoloģisko iekārtu 
noslogojumu) ietekmē visi iepriekš nosauktie ražošanas faktori, papildus vēl arī 
dažādi ārējie faktori (pieprasījums, likumdošana, sociālekonomiski un politiskā 
situācija valstī un ārvalstīs, u.c.). 

Šobrīd noteikt galvenos iemeslus zivju apstrādes uzņēmumu optimālo 
maksimālo ražošanas jaudu neizmantošanai ir apgrūtinoši, taču kā iespējamos var 
minēt: 
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� darbaspēka pieejamības (īpaši darbspējas vecumā) un tam atbilstošas 
darba samaksas nodrošināšanu; 

� izmantojamo izejvielu apjoma samazināšanās (īpaši brētliņas), bet citu 
izejvielu (īpaši akvakultūras zivju) vidējo cenu neatbilstību pārstrādes 
procesam; 

� nepietiekamas investīcijas; 
� nepietiekama uzņēmējspēju izmantošana. 

Analizējot ražošanas faktorus, atklājas, ka ka zivju apstrādes uzņēmumos 
nodarbinātie saņem salīdzinoši zemu bruto darba samaksu salīdzinājumā ar vidējo 
zivsaimniecības nozarē, Latvijā un ES (skat. 7.9.att.).  
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7.9. attēls. Nodarbināto skaits un vidējā bruto darba alga zivju apstrādes 
uzņēmumos salīdzinājumā ar vidējo bruto darba algu Latvij ā un ES-27 no 2005. 

– 2013. gadam (skaits, EUR) 

Avots: LVAEI aprēķini pēc CSP, VID un Eurostat datiem. 
 

Zivju apstrādes uzņēmumu ražošanas attīstībai (t.sk., maksimālai ražošanas 
jaudu noslodzei) var traucēt  darba samaksas lielums, kas nav konkurētspējīgs ne 
vietējā darba tirgū, ne ārvalstīs. Zivju apstrādes uzņēmumu ražošana tiek koncentrēta 
uz konservu ražošanu, kur pamatā darbaspēkam nav nepieciešamas īpašas prasmes un 
zināšanas. Piesaistītais darbaspēks var izvēlēties darba apstākļu ziņā līdzvērtīgu darbu 
citā  nozarē vai ārvalstīs, bet par daudz konkurētspējīgāku darba samaksu. Darbaspēka 
ievešana no citām valstīm, kas gatavs strādāt par  zemu atalgojumu, rada papildu risku 
valstij. 

Tehnoloģisko iekārtu jaudas zivju apstrādes uzņēmumos netiek pilnībā 
noslogotas, ko nosaka arī tehnoloģiskais process. Netiek izmantots viss pieejamais 
izejvielu apjoms vietējā tirgū (īpaši akvakultūras zivis to apjoma un vidējās cenas dēļ) 
– daļa dzīvo zivju tiek eksportēta (skat. 6.pielikumu). Kā redzams no pieejamajiem 
datiem, ja arī dzīvo zivju apjoms netiktu eksportēts, bet tiktu izmantots zivju apstrādē, 
zivju apstrādes uzņēmumu tehnoloģisko iekārtu jaudas netiktu pilnībā noslogotas, un 
saražotās produkcijas apjoms būtiski nepalielinātos (skat. 7.10.att.). 
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7.10. attēls. Zivju apstrādes uzņēmumu faktiskais, pieejamais, maksimālais un 
neizmantotais (eksporta) izejvielu apjoms no 2005. – 2013. gadam (tonnas) 

Avots: LVAEI aprēķini pēc CSP, LZIKIS un ZGGR datiem. 
 
Investīcijas EUR 96,63 milj. apmērā novirzītas tehnoloģisko iekārtu, ēku un 

kameru iegādei/modernizēšanai un būvei (74% apmērā no kopējām investīcijām).     
Neskatoties uz to, daļa respondemtu aptaujas anketās norāda uz atbalsta 
nepieciešamību šajā jomā. Par investīciju pietiekamību liecina investīciju atdeves 
rezultatīvie rādītāji 5.3. nodaļas sadaļā Investīciju atdeve, un šajā nodaļā analizētās 
iekārtu jaudas, kā arī pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes rādītāji. 

Būtisks ražošanas faktors ir arī uzņēmējspējas, kur to racionāla un efektīva 
izmantošana, apvienojot iepriekš minētos 3 ražošanas faktorus (darbs, zeme, kapitāls) 
var būtiski ietekmēt uzņēmumu ražošanas attīstību (t.sk., tehnoloģisko iekārtu 
noslodzi). Zivju apstrādes uzņēmumu attīstībai nākotnē būtu ieteicams veidot  
sadarbību (dialogu) ar akvakultūras uzņēmumiem, ar mērķi noskaidrot, kuras zivis 
apstrādei būtu vēlamas, kādos apjomos un par kādu vidējo iepirkuma cenu. 
Sadarbības rezultātā būtu jānoskaidro, vai akvakultūras uzņēmumi pie esošā 
tehnoloģiskā nodrošinājuma un zināšanām varētu nodrošināt zivju apstrādes sektoram 
vēlamo izejvielu apjomu un cenu. Šajā gadījumā būtu nepieciešams pētījums par 
iespējamās pašizmaksas samazināšanas iespējām (barība, uzturēšana, utt.) un jaunu 
recepšu izstrāde, ņemot vērā tehnoloģiskās apstrādes iespējas un pircēju pieprasījumu. 

Latvijas zivju apstrādes uzņēmumiem ir atbilstošas tehnoloģisko iekārtu 
jaudas, lai palielinātu akvakultūras zivju apstrādes produktu piedāvājumu gan 
pašmāju, gan eksporta tirgos.  
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8. SECINĀJUMI UN IETEIKUMI  

Secinājumi:  
1. Pamatojoties uz dažādu valsts institūciju sniegto informāciju, Latvijā šobrīd ir 

154 zivju apstrādes uzņēmumi, kuru statusa noteikšanai netiek pielietoti vienoti 
kritēriji.  

2. Salīdzinot 2013. un 2004.gadu, būtiski nav mainījusies saražotās produkcijas 
struktūra – joprojām lielākā daļa (68%), no kopējā ražošanas apjoma tiek saražoti 
zivju konservi, otra lielākā produkcijas grupa – atvēsinātas, saldētas zivis, zivju filejas 
– 26% 2013.gadā. Nelielu daļu (1,51%) 2013.gadā aizņem cita zivju produkcijas 
veida ražošana, kas ietver dažādus kulinārijas izstrādājumus un pusfabrikātus. 
Saražotās produkcijas apjomā dominē konservi no brētliņām, sardīnēm un sardinellas. 
Sagatavoto un konservētos zivju produkcijas eksports tiek koncentrēts uz Krievijas 
tirgiem (2012. gadā - 50%). 

3. Zivju apstrādes uzņēmumi pamatā izmanto Latvijā saražotās zivis, un 
importēto zivju īpatsvars veido tikai 8-22% (2005. un 2013. gadā) no izejvielu 
apjoma. Nepieciešamību pēc importētām zivīm apstrādes uzņēmumiem radīja tas, ka 
samazinājās faktiskais zivju apjoms vietējā tirgū gandrīz divas reizes. Samazinājusies 
arī pieejamā zivju daudzveidība.  Izejvielu samazināšanās rezultātā zivju apstrādes 
uzņēmumi ražošanas nodrošināšanai un pieprasījuma apmierināšanai papildus veica 
saldētu, svaigu un dzesinātu zivju importu, kas no 2005. – 2013. gadam dubultojās. 
Zivju apstrādes sektora galvenā izejviela ir brētliņa un reņģe, un šo zivju nozvejas 
apjoms nepalielinās, jo ir noteiktas kvotas. Zivju apstrādes uzņēmumiem nākotnē tas 
var radīt problēmas. Galveno izejvielu samazināšanās rezultātā var palielināties 
importa pieprasījums pēc saldētām, svaigām un dzesinātām zivīm. Kvotu atkarīga zivs 
ir arī Latvijas teritoriālajos ūdeņos nozvejotais lasis, kas praktiski zivju apstrādes 
sektoram nav pieejams, jo tiek eksportēts – vietējā tirgū pārsvarā tiek piedāvāts no 
Norvēģijas importēts lasis. 

4. Latvijas akvakultūras uzņēmumos saražotās zivis cenu un apjoma ziņā nav 
konkurētspējīgas ar nozvejotām un importētām zivīm, kas ir sadarbību kavējošs 
faktors starp akvakultūras un zivju apstrādes uzņēmumiem. Akvakultūras zivju 
ražošanas apjomiem nav noteiktu kvotu vai cita veida ierobežojumu, kā tas ir ar 
zvejniecību. Akvakultūras zivju izejvielu piedāvājumu ir iespējams palielināt, zivju 
apstrādes uzņēmumiem turpinot attīstīt savā īpašumā esošās akvakultūras ražotnes, kā 
arī paplašinot sadarbību ar akvakultūras zivju ražotājiem.  

5.  Latvijā tiek izmantoti visi zivju apstrādes veidi.  Būtisku atšķirību izmantoto 
tehnoloģiju ziņā starp Latvijas zivju apstrādes uzņēmumiem un citu valstu zivju 
apstrādes uzņēmumiem nav. Atšķirības var būt vienīgi tehnoloģiju pieejamībā 
(investīciju ziņā), jaudās un izmantotajā izejvielā. Lai gan pastāv nelielas atšķirības 
atsevišķu zivju apstrādes veidos starp Latviju un citām valstīm, tās nav nozīmīgas. 
Maksimālai izejvielu izmantošanai (blakusproduktu un atkritumu samazināšanai) un 
produkcijas kvalitātes uzlabošanai zivju apstrādes uzņēmumi izvēlas pusautomātisko 
vai manuālo zivju apstrādi. 

6.   Investīciju atdeves rādītāji  liecina, ka zivju apstrādes sektora attīstību būtiski 
ietekmē investīciju pieejamība un to izlietojums. Tiem uzņēmumiem, kuri saņēma 
investīcijas, attiecīgie rādītāji bija daudz labāki nekā tiem zivju apstrādes 
uzņēmumiem, kas nesaņēma investīcijas. Vislielākā investīciju atdeve bija zivju 
apstrādes uzņēmumiem, kuri specializējas uz kūpinātu zivju ražošanu un nesterilizētu 
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konservu ražošanu, lai gan veiktās investīcijas bija vismazākās (kopumā EUR 4,18 jeb 
5%). Savukārt, zivju apstrādes uzņēmumiem, kuri specializējas uz atvēsinātu un 
saldētu zivju ražošanu, citu produkcijas veidu (t.sk., pārpakošana) ražošanu un jauktu 
zivju produkcijas ražošanu, investīciju atdeve nebija pietiekama, lai gan investīcijas 
tika veiktas vislielākās (kopumā EUR 61,78 milj. jeb 68%). Zivju apstrādes 
uzņēmumi ar specializāciju sterilizētu konservu ražošana, saņēma otrās lielākās 
investīcijas (EUR 24,47 milj. jeb 27%), taču to atdeve nebija efektīva (samazinājās 
neto pievienotā vērtība, produkcijas vērtība un produktivitāte).  

7. Zivju apstrādes uzņēmumu tehnoloģisko iekārtu ražošanas jaudas netiek 
maksimāli noslogotas, nedaudz atpaliekot citu valstu līmeņa. Lai izmantotu 
maksimālo ražošanas jaudu, zivju apstrādes uzņēmumiem būtu jāapstrādā visas 
pieejamās izejvielas, veicot vēl papildus izejvielu importu no ārvalstīm. Neraugoties 
uz jaudu pietiekamību, uzņēmējiem ir vēlme attīstīt un modernizēt uzņēmumu, kā arī 
būt neatkarīgiem no citiem uzņēmumiem tehnoloģisko iekārtu izmantošanas ziņā, kā 
rezultātā tiktu palielināta esošās produkcijas ražošanas apjomi un jaunu produktu 
izveide.   

8. Pamatlīdzekļu efektivitātes aprēķina dati liecina, ka zivju apstrādes 
uzņēmumi, kas nesaņēma investīcijas, savā rīcībā esošos pamatlīdzekļus izmantoja 
daudz efektīvāk nekā zivju apstrādes uzņēmumi, kas saņēma investīcijas. Zivju 
apstrādes uzņēmumi, kas nesaņēma investīcijas, ar zemāku pamatlīdzekļu ietilpību 
spēja nodrošināt lielāku atdevi neto apgrozījuma un peļņas veidošanā.  
 
 

Ieteikumi: 

1. Lai nodrošinātu vienotu pieeju zivju apstrādes uzņēmumu uzskaitē, nepieciešama 
savstarpēja diskusija un vienošanās starp datu apkopošanā un analīzē iesaistītajām 
valsts institūcijām, sagatavojot kopīgus kritērijus uzņēmumu klasifikācijai 

2. Ņemot vērā vietējo dzīvo zivju pieejamību (īpaši akvakultūras zivis), saražoto 
konservu no brētliņām, sardīnēm un sardinellām lielo īpatsvaru, konservēto zivju 
eksporta apjoma koncentrēšanos uz Krievijas tirgiem, investīciju atdeves 
rezultātus un tehnoloģisko iekārtu jaudu pietiekamību, turpmāk investīcijas būtu 
ieteicams virzīt uz: 

� jaunu noieta tirgu apgūšanu; 
� jaunu inovatīvu produktu ražošanu; 
� zivju apstrādes uzņēmumiem, kuri kā izejvielu izmanto akvakultūras zivis; 
� šobrīd pieejamo zivju veidu apstrādes dažādošanu. 

3. Ņemot vērā nozvejas apjomu samazināšanos ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, 
kas būtiski var ietekmēt zivju apstrādes uzņēmumu ražošanas attīstību nākotnē, 
zivju apstrādes uzņēmumiem būtu svarīgi veidot ciešu sadarbību ar akvakultūras 
uzņēmumiem izejvielu jomā (šajā gadījumā būtu nepieciešams papildus pētījums 
par akvakultūras zivju kā izejvielas ietekmi uz zivju apstrādes uzņēmumu finanšu 
rādītājiem).  

4. Lai veicinātu Latvijas akvakultūras sektora attīstību, pašlaik būtu jāizmanto 
iespējamās pašizmaksas samazināšanas iespējas (barība, uzturēšana utt.), jāstrādā 
pie akvakultūras produkcijas apjomu palielināšanas un apstrādei atbilstošas 
kvalitātes nodrošināšanas. Savukārt zivju apstrādes uzņēmumiem, kuriem ir 
nepieciešamās zināšanas un tehnoloģijas, lai veiktu akvakultūras zivju apstrādi vai 
tos apvienojošām organizācijām, būtu jāstrādā pie ārvalstu tirgus izpētes un tirgus 
prasībām atbilstošu akvakultūras zivju apstrādes produktu recepšu izstrādes. 
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5. Atsevišķos uzņēmumu specializācijas veidos atbalsts jaunu pamatlīdzekļu iegādei 
nebūtu vēlams. Atbalsts papildu jaudu nodrošināšanai nebūtu uzskatāms par 
lietderīgu, jo tādā gadījumā vēl lielākā mērā samazinātos kopējā jaudu noslodze, 
kura jau šobrīd atpaliek no citu valstu rādītājiem.     
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PIELIKUMI  

1. pielikums 

 

Latvijas Valsts 
agrārās ekonomikas institūts 

 
 
 

Latvijas zivju apstr ādes uzņēmumu APTAUJA par ražošanas 
tehnoloģiju pieejamību nozares attīstībai 

 
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta Lauku attīstības novērtēšanas 

nodaļa veic pētījumu: „Ražošanas tehnoloģiju pieejamība zivsaimniecības nozares 
attīstībai Latvijā” ar mērķi noskaidrot šobrīd pieejamās un nepieciešamās zivju 
apstrādes un uzglabāšanas iekārtas/tehniku nozares attīstībai. 

Anketas dati tiks apkopoti un publiskoti vispārinātā veidā (individuālie rezultāti 
netiks izpausti) Zemkopības ministrijai turpmākai zivsaimniecības politikas izstrādei 
un pilnveidošanai. Jūsu atbildes ir svarīgas turpmāko lēmumu pieņemšanā! 

Lūdzu, atzīmējiet atbilstošākās atbildes, kā arī skaitļus un paskaidrojošo tekstu, 
kur tas nepieciešams! Atsevišķos jautājumos iespējami vairāki atbilžu varianti. 
Neskaidrību gadījumā zvanīt Aigai Smiltānei uz mob.: 29448967 vai Inesei Biukšānei 
uz mob.: 29566569. 

Anketu lūgums aizpildīt līdz 2014. gada 30. maijam! Būsim ļoti pateicīgi par 
Jūsu atsaucību. 

 
1. Norādiet, sava uzņēmuma reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai 
klienta numuru Lauku atbalsta dienestā! 
_____________________________________________________________________ 

 
2. Norādiet, kādas zivis tiek apstrādātas Jūsu uzņēmumā! 

� Vietējos akvakultūras uzņēmumos audzētas zivis. 
� Importētas akvakultūras zivis. 
� Vietējo zvejnieku Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes nozvejotās 

zivis.  
� Vietējo zvejnieku Baltijas jūrā un Rīgas jūras līča piekrastē nozvejotās zivis.  
� Citas importētas zivis. 
� Cits. 

 
3. Vai Jūsu uzņēmums ražo atvēsinātas un saldētas zivis? 

� Jā, ražo. (atbild uz 4., 5. jautājumu). 
� Nē, neražo. (atbild uz 6. jautājumu). 

 
4. Norādiet, kāda ir Jūsu uzņēmuma 
FAKTISK Ā ražošanas jauda diennaktī 

 



 

58 
 

atvēsinātu un saldētu zivju izgatavošanai! 

(mērvienība: kg/diennaktī) 

________________________________________ 
5. Norādiet, kāda ir Jūsu uzņēmuma 
MAKSIM ĀLĀ ražošanas jauda diennaktī 
atvēsinātu un saldētu zivju izgatavošanai! 

(mērvienība: kg/diennaktī) 

________________________________________ 
 

 
6. Vai Jūsu uzņēmums ražo sālītas zivis? 

� Jā, ražo. (atbild uz 7., 8. jautājumu). 
� Nē, neražo. (atbild uz 9. jautājumu). 

 
7. Norādiet, kāda ir Jūsu uzņēmuma 
FAKTISK Ā ražošanas jauda diennaktī sālītu 
zivju izgatavošanai! 

(mērvienība: kg/diennaktī) 

________________________________________ 
8. Norādiet, kāda ir Jūsu uzņēmuma 
MAKSIM ĀLĀ ražošanas jauda diennaktī 
sālītu zivju izgatavošanai! 

(mērvienība: kg/diennaktī) 

________________________________________ 

 

 
 

9. Vai Jūsu uzņēmums ražo kūpinātas zivis? 
� Jā, ražo. (atbild uz 10., 11. jautājumu). 
� Nē, neražo. (atbild uz 12. jautājumu). 

 
10. Norādiet, kāda ir Jūsu uzņēmuma 
FAKTISK Ā ražošanas jauda diennaktī 
kūpinātu zivju izgatavošanai! 

(mērvienība: kg/diennaktī) 

________________________________________ 
11. Norādiet, kāda ir Jūsu uzņēmuma 
MAKSIM ĀLĀ ražošanas jauda diennaktī 
kūpinātu zivju izgatavošanai! 

(mērvienība: kg/diennaktī) 

________________________________________ 

 

 
 

12. Vai Jūsu uzņēmums ražo nesterilizētus konservus/kulinārijas izstrādājumus? 
� Jā, ražo. (atbild uz 13., 14. jautājumu). 
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� Nē, neražo. (atbild uz 15. jautājumu). 
 

13. Norādiet, kāda ir Jūsu uzņēmuma 
FAKTISK Ā ražošanas jauda diennaktī 
nesterilizētu konservu/kulinārijas 
izstrādājumu izgatavošanai! 

(mērvienība: kg/diennaktī) 

________________________________________ 
14. Norādiet, kāda ir Jūsu uzņēmuma 
MAKSIM ĀLĀ ražošanas jauda diennaktī 
nesterilizētu konservu/kulinārijas 
izstrādājumu izgatavošanai! 

(mērvienība: kg/diennaktī) 

________________________________________ 

 

 
 

15. Vai Jūsu uzņēmums ražo sterilizētus konservus? 
� Jā, ražo. (atbild uz 16., 17. jautājumu). 
� Nē, neražo. (atbild uz 18. jautājumu). 

 
16. Norādiet, kāda ir Jūsu uzņēmuma 
FAKTISK Ā ražošanas jauda diennaktī 
sterilizētu konservu izgatavošanai! 

(mērvienība: kg/diennaktī) 

________________________________________ 
17. Norādiet, kāda ir Jūsu uzņēmuma 
MAKSIM ĀLĀ ražošanas jauda diennaktī 
sterilizētu konservu izgatavošanai! 

(mērvienība: kg/diennaktī) 

________________________________________ 

 

 
 

18. Vai Jūsu uzņēmums ražo citus zivju produkcijas veidus? 
� Jā, ražo. (atbild uz 19., 20. jautājumu). 
� Nē, neražo. (atbild uz 21. jautājumu). 

 
19. Norādiet, kāda ir Jūsu uzņēmuma 
FAKTISK Ā ražošanas jauda diennaktī citu 
zivju produkcijas veidu izgatavošanai! 

(mērvienība: kg/diennaktī) 

________________________________________ 
20. Norādiet, kāda ir Jūsu uzņēmuma 
MAKSIM ĀLĀ ražošanas jauda diennaktī citu 
zivju produkcijas veidu izgatavošanai! 
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(mērvienība: kg/diennaktī) 

________________________________________ 
 
 

21. Vai Jūsu uzņēmums zivju apstrādei un/vai uzglabāšanai izmanto arī citu 
uzņēmumiem/institūcijām piederošās iekārtas/kameras/tehniku? 

� Jā, izmanto. (atbild uz 22., 23. jautājumu). 
� Nē, neizmanto. (atbild uz 24. jautājumu). 

 
22. Norādiet, kādas zivju apstrādes 
un/vai uzglabāšanas 
iekārtas/kameras/tehniku Jūsu 
uzņēmums izmanto no citiem! 

� Ledus ražošanas iekārtas. 
� Zivju atvēsināšanas un 

atdzesēšanas iekārtas. 
� Zivju saldēšanas iekārtas, kurās 

gaisa temperatūra ir zemāka par -18 
C. 

� Uzglabāšanas kameras, kurās gaisa 
temperatūra nav augstāka par -18 
C. 

� Saldētu zivju defrostācijas jeb 
atlaidināšanas vannas/kameras. 

� Zivju pirmapstrādes iekārtas. 
� Zivju sālīšanas kameras. 
� Zivju kūpināšanas 

iekārtas/kameras. 
� Zivju konservu gatavošanas 

iekārtas/autoklāvi. 
� Uzglabāšanas kameras, kurās gaisa 

temperatūra ir +2 līdz +6 C. 
� Cits. 

23.  Norādiet galvenos iemeslus, kāpēc 
Jūsu uzņēmums izmanto citiem 
uzņēmumiem/institūcijām piederošās 
zivju apstrādes un/vai uzglabāšanas 
iekārtas/kameras/tehniku! 

� Nepietiek ar pašu iegādātām 
iekārtām/kamerām/tehniku. 

� Uzņēmumam nav attiecīgo 
iekārtu/kameru/tehnikas.  

� Cits. 

24. Norādiet galvenos iemeslus, 
kāpēc Jūsu uzņēmums neizmanto 
citiem uzņēmumiem/institūcijām 
piederošās zivju apstrādes un/vai 
uzglabāšanas 
iekārtas/kameras/tehniku! 

� Pilnībā pietiek ar pašu 
iegādātām 
iekārtām/kamerām/tehniku. 

� Pieeja citu 
uzņēmumu/institūciju 
iekārtām/kamerām/tehnikai no 
to īpašnieku puses ir liegta, 
neskatoties uz to, ka Jūsu 
uzņēmums būtu gatavs tās 
izmantot savas 
uzņēmējdarbības attīstīšanai. 

� Pieeja citu 
uzņēmumu/institūciju 
iekārtām/kamerām/tehnikai ir 
dārgs nomas (īres) 
pakalpojums, ko Jūsu 
uzņēmums nav spējīgs atļauties 
savas uzņēmējdarbības 
attīstīšanai.  

� Cits. 

 
25. Norādiet, ieguldījumu veidus, kādi būtu nepieciešami Jūsu uzņēmuma 

attīstībai! 
� Ēku un palīgēku būvniecība/rekonstrukcija. 
� Ledus ražošanas iekārtu iegāde. 
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� Zivju atvēsināšanas un atdzesēšanas iekārtu iegāde. 
� Zivju saldēšanas iekārtu, kurās gaisa temperatūra ir zemāka par -18 C, 

iegāde/modernizācija. 
� Uzglabāšanas kameru, kurās gaisa temperatūra nav augstāka par -18 C, 

izbūve/modernizācija. 
� Saldētu zivju defrostācijas jeb atlaidināšanas vannu/kameru 

iegāde/izbūve/modernizācija. 
� Zivju pirmapstrādes iekārtu iegāde/modernizācija. 
� Zivju sālīšanas kameru izbūve/modernizācija. 
� Zivju kūpināšanas iekārtu/kameru iegāde/izbūve/modernizācija. 
� Zivju konservu gatavošanas iekārtu/autoklāvu iegāde/izbūve/modernizācija. 
� Uzglabāšanas kameru, kurās gaisa temperatūra ir +2 līdz +6 C, 

izbūve/modernizācija. 
� Jaunu produktu izveide. 
� Mārketinga pasākumi (izstādes, reklāmas, u.c.). 
� Nodarbināto apmācība/pārkvalifikācija. 
� Nodarbināto darba apstākļu uzlabošana. 
� Cits. 
� Uzņēmums ir pietiekami labi attīstīts un jauni ieguldījumi šobrīd nav 

nepieciešami. (nav jāatbild uz 26. jautājumu). 
 

26. Norādiet, kāda būtu ietekme uz Jūsu uzņēmuma ražošanas attīstību, ja tiktu 
veikti attiecīgie ieguldījumi! 

(iepriekš norādītie ieguldījumu veidi) 
� Esošajai produkcijai ražošanas apjomi palielinātos. 
� Jaunu produktu izveidei ražošanas apjomi palielinātos. 
� Esošajai produkcijai ražošanas apjomi nemainītos. 
� Jaunu produktu izveidei ražošanas apjomi nemainītos. 
� Esošajai produkcijai ražošanas apjomi samazinātos. 
� Jaunu produktu izveidei ražošanas apjomi samazinātos. 
� Cits. 

 
Ja ir vēl kas papildināms, minams saistībā ar zivsaimniecības nozari/atbalsta 
politiku vai citu, lūdzam ierakstīt šeit: 
 

 

Paldies par atsaucību! 
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2. pielikums 
 

Zivju apstr ādes uzņēmumu saraksts 

N.p
. k. Nosaukums 

Reģistrācijas 
Nr. 

ZM 
sarakstā 
iekļautie 

uzņēmumi, 
2013.gads 

PVD atzīto 
uzņēmumu 

sarakstā 
iekļautie 

uzņēmumi, 
04.06.2014. 

CSP biznesa 
uzņēmumu 

sarakstā 
iekļautie 

uzņēmumi, 
2013.gads 

Atskaitās 
CSP par 

ražošanas 
apjomiem, 
2013.gads 

Uzņēmuma 
lielums*** 

Cits darbības 
veids bez 

apstrādes saistīts 
ar zivsaimniecību 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 

1 „A3” SIA 40003451604 X X X X V  

2 
“ADEMUS” 
SIA 

40003497614 X X X X M  

3 
„Aizpuri A” 
SIA 

42101020719 X X X  MI  

4 
„Agalūks” 
I/U 

40002067587 X X X  MI  

5 “Ālants” IK 49202002960 X X X X MI  

6 „Anete Š” IK 40002028823 X X   MI 
Zvejošana Bjas 

jūrā un RJL 
piekrastes joslā 

7 
„Antares 
Latgale”SIA 

41503003194 X X*   M  

8 
“Atlantikstar
s” SIA 

50003258551 X X X X V  

9 
“Avis-D” 
SIA 

41502011226 X X X X M  

10 
"AV  Food” 
SIA 

40103329435 X X X  MI  

11 
„Baltā zivīte” 
SIA  

40003381824 X X   V  

12 
"Baltaliance" 
SIA 

50103201741 X X X  MI  

13 
„Baltic Fish 
Processing” 
SIA 

41203045042 X X X  M  

14 
“Baltijas 
zivis-97” SIA 

44103013194 X X X X M  

15 

"Baltijas 
zivsaimnieku 
apvienība", 
biedrība 

40008169154 

 X   -  

16 
“Banga Ltd” 
SIA 

41203031343 X X X X V  

17 „Baņķis” SIA 50003253041 X X X X M 

Zvejošana Bjas 
jūrā un RJL aiz 
piekrastes joslas 

un piekrastes joslā 

18 
“Bērzciems” 
SIA  

49203002489 X X X X M  

19 
“BraDava” 
SIA 

41203006647 X X X**  V 
Zvejošana Bjas 
jūrā un RJL aiz 
piekrastes joslas 

20 
“Br īvais 
vilnis” A/S 

40003056186 X X X X L  

21 „Bute” Zv/s 44101023037 X X X**  MI 
Zvejošana Bjas 

jūrā un RJL 
piekrastes joslā 

22 “Dagi” SIA 40003062515 X X   V  

23 
„Dalnie 
Ostrova” SIA 

40103184702 X X   MI  
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24 
“Dietlavi” 
I/K 

40002055022 X X X  MI  

25 
“Elanders” 
SIA 

40003279867 X X X X V  

26 
„Fish Trans” 
SIA 

41203044691 X X   M  

27 
“Forele - 
AN” SIA 

46103004772 X X X X M 
Zvejošana Bjas 

jūrā un RJL 
piekrastes joslā 

28 “Galit” SIA  40003307959 X X* X X M  

29 
“Gamma-A” 
SIA 

40003250857 X X X X L 
Zvejošana Bjas 
jūrā un RJL aiz 
piekrastes joslas 

30 
“Gaujas 
krasti” SIA 

40003307200 X X X  MI  

31 
„GAUJAS 
NĒĢI” SIA 

40003694338 X X X X MI  

32 
“Georga” 
SIA 

40003270711 X X X X M  

33 
“Grants & 
Ko” SIA 

41203008084 X X   M 
Zvejošana Bjas 
jūrā un RJL aiz 
piekrastes joslas 

34 
“Gundegas 
I.P.” I/U 

40002066295 X X X  MI  

35 
“Ivolga”  
SIA 

49003000875 X X X X MI  

36 
"Jūras 
karaliste" 
SIA 

40103267385 X X X X M  

37 
“Jūras veltes 
2” SIA 

40003422997 X X X  MI  

38 „Kaija” Zv/s 42101022724 X X   MI 

Zvejošana Bjas 
jūrā un RJL aiz 
piekrastes joslas 

un piekrastes joslā 

39 
“Karavela” 
SIA 

40003565747 X X X X V  

40 
“Kaltene 
VM” SIA 

41203009677 X X X X M  

41 
“K ārkli BC” 
SIA 

59202002341 X X X  MI  

42 
“Kaspars” 
SIA 

59202002411 X X X  MI  

43 
„KH Select” 
SIA 

40003668284 X X X X V  

44 

“Kimss un 
Ko” SIA/ 
bijušais 
"Kims un 
Ko" IK 

43603038646 X X X X MI  

45 
„Kolumbija 
LTD” SIA 

40003564065 X X X X M Akvakultūra 

46 “Krupis” SIA 40002035011 X X X  MI  

47 

“Latvijas 
zvejas 
produktu 
ražotāju 
grupa” 
biedrība 

40008085529 X X   -  

48 
“Kuršu 
zeme” SIA 

40003519593 X X X X V  

49 
“Kurzeme 
G.B.” SIA 

40003291094 X X X  MI  
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50 
“L īcis-93” 
SIA  

40003139971 X X X X L 
Zvejošana Bjas 
jūrā un RJL aiz 
piekrastes joslas 

51 
“Liedags” 
SIA 

49203003696 X X X X M  

52 

SIA 
"Atlantus 
/bijušais 
“Firma 
Liepa-AR” 
SIA 

44103009358
/ 

54103088491 
X X X  MI  

53 
"Linums" 
zv/s 

42101022940 X X   MI  

54 „Lucki”SIA 40003655504 X X X X M  

55 
“Mauriņi - S” 
SIA 

40001005664 X X X  MI  

56 
„MDC Nord” 
A/S 

40003748679 X X X X M  

57 
“Mežmaļi 
M” SIA 

40003244846 X X X X V  

58 „Mottra”SIA 40003578169 X X   M Akvakultūra 

59 

„Nacionālās 
zvejniecības 
ražotāju 
organizācija” 
biedrība 

40008083320 X X   -  

60 
“N Stars” 
SIA 

42102021730 X X X X V 
Zvejošana Bjas 
jūrā un RJL aiz 
piekrastes joslas 

61 

„Oniors 
zivis” SIA 
/bijušais SIA 
"Oniors" 

41503055622 X X X X V  

62 "Oskars" SIA 48702000765 X X   M Akvakultūra 

63 
„Ostbaltfish” 
SIA 

42103049899 X X   M  

64 
“Piejūra” 
SIA 

42103015731 X X X X V  

65 
„Premia 
FFL” AS 

40003483493 X X*   V  

66 “Rānda” SIA 40003218805 X X X X V  

67 
“Reaton Ltd” 
SIA (zivju 
cehs) 

40003015277 X X   L  

68 
“Roja 
F.C.T.” SIA 

46103003940 X X X X M  

69 

"Roze 
Seafood" 
SIA/ bijušais 
“Roze GV” 
SIA 

49502000738 X X X X M  

70 
“Rozula” 
SIA 

40003084014 X X X**  M  

71 
“Sabiedrība 
IMS” SIA 

40003535210 X X X X V  

72 
“Saiva 
ANNO 
1949” SIA 

40003904318 X X X X V  

73 “Salam” SIA 45403018039 X X X  MI  

74 
„Salas zivis” 
SIA 

40003440742 X X   V  

75 
„Saldus gaļas 
kombināts” 
SIA 

48503005555 X X X X V  
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76 

„Seafood 
Production” 
SIA/ bijušais 
FARIGA 
SEAFOOD 

40003740872 X X X X V  

77 

 "Gaļina 
Levočkina" 
IK / bijušais 
V.Levočkina 
individuālā 
ražošanas un 
komerciālā 
firma 
"SELGAS 
VL" 

40002053229 X X X  MI  

78 „Senga” SIA 49003001584 X X X X M  

79 
“Sonnos” 
SIA 

40003313349 X X   V  

80 
“STEMA 
real” SIA 

41203024252 X X X X V  

81 
“Sudrablīnis” 
SIA 

40003493082 X X X X M  

82 

“Svani un 
partneri” 
SIA/ bijušais 
Svani un ko 

40103631697 X X X X M  

83 
“Taimiņš” 
SIA 

41203010500 X X X X V  

84 
„Tilaudi” 
SIA 

49202002316 X X X  MI  

85 
“Tin fish” 
SIA 

40103241598 X X X X L  

86 “Unda” SIA 59203002531 X X X X 
 
 

L 

Zvejošana Bjas 
jūrā un RJL aiz 
piekrastes joslas 

87 „Varita" SIA 51203006441 X X   

 
 
 
 

M 

Zvejošana Bjas 
jūrā un RJL aiz 
piekrastes joslas 

un piekrastes joslā 

88 

“Ventspils 
zivju 
konservu 
kombināts” 
A/S 

40003013492 X X X X L  

89 
„V ētra S” 
SIA 

52102017991 X X   
 
 

M 

Zvejošana Bjas 
jūrā un RJL aiz 
piekrastes joslas 

90 „Verģi” SIA 40002010380 X X   
 
 

V 

Zvejošana Bjas 
jūrā un RJL aiz 
piekrastes joslas 

91 „Vido” SIA 42102014033 X X X X M  

92 
"Vlakon" 
SIA 

42403008866 X X   M Akvakultūra 

93 
“Zamelsons” 
SIA 

40003342564 X X X X M  

94 

„Zentenes 
zivju 
kombināts” 
SIA 

40003710859 X X X**  M  

95 „Zibs” SIA 40103152073 X X   MI  

96 

„Ziemeļkurze
mes 
zivsaimnieku 
apvienība” 
biedrība 

40008130305 X X   
 
 
- 

 

97 
“Zil ā lagūna” 
SIA 

41503017442 X X X X 
 

V 
 

98 
“Zivti ņa N” 
SIA 

49202002072 X X X X M  

99 
„Zivju 
namiņš” SIA 

43603040123 X X   
 
 

MI 

Zvejošana Bjas 
jūrā un RJL 

piekrastes joslā 

100 “Zvani” SIA 40003218097 X X X X V  
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101 
Zvejniecības 
biedrība 
"Roja" 

40008130216 
X X   -  

102 
„Zvejnieku 
saimniecība 
„Irbe” SIA 

41201006534 X X   
 
 

V 

ZvejošanaBjas 
jūrā un RJL aiz 
piekrastes joslas 

103 A/s "Lido" 
40003022654 

 X   L  

104 
SIA "Ledus 
lāči" 40003307747 

 X   
 

MI 
 

105 SIA "Decent" 40103566289  X X  M  

106 
A/s "Banga 
Seafood 
factory" 

40103215330  X   
 

MI 
 

107 
SIA 
"Summus" 41203035792 

 X   M  

108 "Kursa" A/S 
52103005171 

  X X 
 
 

V 

Zvejošana Bjas 
jūrā un RJL aiz 
piekrastes joslas 

109 
"Mapeteks" 
SIA 40003521102 

  X X V  

110 
"Roņu 6" 
SIA 42103030266 

  X X L  

111 
"VENTA 
FM" SIA 41203027348 

  X X V  

112 
"KALIFEKS
" SIA 

40003164771 
  X X M  

113 
"R SOFT 
RAŽOTĀJS" 
SIA 40003370820 

  X X M  

114 
“ALIAS 
PRODUCTS
” SIA 41203048195 

  X  -  

115 
“BANGA 
PLUS” SIA 

41203038977 
  X  -  

116 

“BRĪVAIS 
VILNIS 
COMPANY” 
SIA 40103202073 

  X  -  

117 
''DANLAT 
SEAFOOD 
LTD” SIA 40003471456 

  X  -  

118 
''DECENT' 
SIA 

40103566289 
  X  M  

119 
''DINA 7” 
SIA 

40003440672 
  X  -  

120 
''DIVI-AM” 
SIA 

40002025598 
  X  -  

121 
''DZIRNEZE
RS” SIA 

40103056943 
  X  -  

122 
''ECOFERT” 
SIA 

50103419711 
  X  -  

123 
''EKOMAT” 
SIA 

40103562145 
  X  -  

124 
''EMBURGA
S ZR” SIA 

43603020907 
  X  -  

125 
''EURO FISH 
TRADING” 
SIA 50003951691 

  X  -  

126 
''EURONOR
” SIA 

40103525596 
  X  -  

127 
''FISK LIVS 
AB” SIA 

48503017821 
  X  -  

128 
''GUDVINS 
V” IK 

40002145129 
  X  -  



 

67 
 

129 
''KRŪMI” 
ZS 

48501005565 
  X  -  

130 

''L UN A” 
ražošanas 
komercfirma, 
SIA 

40003176234 

  X  -  

131 
''MIART” 
SIA 

40003251918 
  X  -  

132 
''MIRA 
ALLIANCE” 
SIA 40103659396 

  X  -  

133 
''MUCENIE
KI PĒTERI” 
ZS 48701001138 

  X  -  

134 
''OSKARA 
DELIKATES
E”SIA 42103042725 

  X  -  

135 
''OZOLBIRZ
ES” ZS 

40101005800 
  X  -  

136 
''PERSEJ 
LTD” SIA 

40003706938 
  X  -  

137 
''PIFON LV” 
SIA 

50103490031 
  X  -  

138 
''PK 
INVEST” 
LSEZ SIA 40003617771 

  X  -  

139 
''RĪDALMEŽ
I” ZS 

40001000987 
  X  -  

140 
''ROJA FISH 
PRODUCTS
” SIA 40003964957 

  X  -  

141 

''ROJAS 
GARDUMI” 
zvejas 
produktu 
pārstrādes 
uzņēmums, 
SIA 
"Anfelds" 
fili āle 50003826621 

  X  -  

142 
''RUNCIS 
ZĀBAKOS” 
IK 41202027228 

  X  -  

143 
''SALA AM” 
SIA 

45402006066 
  X  -  

144 

''SALDĒŠA
NA UN 
GLABĀŠAN
A” SIA 40003552507 

  X  -  

145 
''SEDUMS 
K” SIA 

40103590933 
  X  -  

146 
''SELGA” 
Pakšķa IK 

49202001931 
  X  -  

147 ''SEŅĶI” ZS 
49001009672 

  X**  -  

148 
''SILMA” 
SIA 

49003000606 
  X  -  

149 

''STRUKTU
RĀLĀS 
INVESTĪCIJ
AS” SIA 

40003677709 

  X  -  

150 
''TOTOS” 
SIA 

41203011510 
  X  -  



 

68 
 

151 
''VENTA 
CL” SIA 

41203036641 
  X  -  

152 
''VĒJA 
ZIVS” IK 

40002137850 
  X  -  

153 
''VIKĀRS” 
SIA 

50103088391 
  X  -  

154 
''ZANDARTI 
V” SIA 

41203025883 
  X  -  

 

X* - Nav PVD atzīto apstrādes uzņēmumu sarakstā, bet ir PVD atzīts cits darbības veids saistīts ar 
zivīm, to produktiem 
X** - saskaņā ar CSP biznesa uzņēmumu katalogu cits NACE pamatdarbības veids, bet NACE 10.20 
rādās kā otrais darbības veids 
*** - uzņēmuma lielums noteikts pamatojoties uz LAD un VID datiem. Tiem uzņēmumiem, kuri nav 
snieguši projektus LAD vai VID netiek klasificēti kā uzņēmumi ar NACE 10.20. darbības veidu, nav 
noteikts uzņēmuma lielums. Pēc lieluma uzņēmumi iedalīti: L – lielie uzņēmumi, V – vidējie uzņēmumi, 
M – mazie uzņēmumi, MI – mikro uzņēmumi. 
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3. Pielikums 

Latvijas zvejnieku nozvejotais un akvakultūras sektorā izaudzētais zivju apjoms no 
2005. – 2012. gadam (tonnas, %) 

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Asaris 0,5 1,5 2,4 0,9 0,7 1,2 0,6 0,7 49
Ālants 1,0 0,9 0,04 100
Baltais amūrs 3,5 2,6 2,6 1,7 1,7 3,1 0,6 -100
Forele 2,4 6,2 32,1 19,0 16,7 15,9 11,2 22,5 838
Karpa 513,9 485,1 537,9 475,6 436,8 439,1 449,7 474,6 -8
Karūsa 8,9 16,7 57,0 11,7 4,9 17,2 11,1 4,3 -52
Līdaka 4,7 7,7 11,3 13,2 10,3 17,6 12,8 10,6 125
Līnis 0,8 3,4 1,2 9,4 12,6 11,1 5,8 7,0 776
Palija 0,2 100
Platpieris 0,5 0,2 0,2 0,3 -100
Sams 6,3 16,6 46,0 18,6 17,9 26,9 -100
Store 2,5 8,6 22,3 30,1 10,6 10,8 19,2 27,5 999
Tilapija 0,9 1,2 100
Vēdzele 0,4 100
Vēzis 0,1 1,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 3
Zandarts 0,9 3,4 1,1 100
Pārējās 5,3 17,2 14,4 2,8 3,5 4,9 29,3 24,3 358
KOPĀ: 549,4 565,6 728,9 583,3 517,0 549,2 545,6 574,5 5
Sarkanasaris 967 1 803 1 334 1 135 1 606 2 212 1 629 1 171 21
Jūras karūsa 498 0 138 5 6 8 25 -100
Pelamīda 382 621 641 730 1 502 1 019 2 231 34 -91
Paltuss 18 14
Tunzivs 648 109 73 621 649 200 143 15 -98
Anšovs 5 964 7 879 8 393 10 546 4 511 100
Garnele 2 356 1 574 2 250 1 563 1 532 994 437 532 -77
Sardīne, sardinella 15 255 23 869 19 508 17 909 19 945 23 984 33 224 10 216 -33
Stavrida 25 689 17 758 22 507 31 302 35 134 40 169 26 942 7 595 -70
Makrele 4 620 3 596 8 943 8 112 10 496 8 148 11 738 5 750 24
Menca 3 100
Heks 201 22 30 11 89 9 22 8 -96
Pārējās 19 630 31 799 7 925 2 193 4 050 4 313 4 359 1 547 -92
KOPĀ: 70 246 81 169 63 349 69 545 82 888 89 449 91 310 31 382 -55
Brētliņa 64 642 54 620 60 450 57 240 49 994 45 851 33 440 30 717 -52
Lasis 29 15 28 0,1 0,1 -100
Lucītis 58 25 8 12 23 6 3 11 -81
Makrele 7 -
Menca 3 967 4 479 4 141 3 933 4 535 5 065 4 871 4 183 5
Merlangs 23 0,03 -
Palede 1 -
Pikša 10 -
Plekste 1 419 815 853 478 306 70 166 457 -68
Reņģe 20 189 19 823 20 716 20 276 19 509 19 410 19 894 17 696 -12
Salaka 141 281 834 1 710 1 901 1 103 1 454 1 462 937
Taimiņš 0,01 100
Ziemeļu jūras bullis 102 100
KOPĀ: 90 445 80 091 87 031 83 657 76 269 71 505 59 828 54 628 -40
Akmeņplekste 7 5 2 2 1 1 8 10 43
Asaris 39 84 68 34 37 37 36 31 -21
Brētliņa 4 12 4 1 1 1 1 1 -75
Lasis 8 5 5 5 9 4 4 5 -38
Lucītis 17 25 29 18 31 32 30 25 47
Menca 29 106 127 86 76 95 78 98 238
Plaudis 67 29 35 31 34 61 38 33 -51
Plekste 298 347 202 173 212 211 154 174 -42
Rauda 8 6 7 7 11 10 10 11 38
Reņģe 2 027 1 938 1 688 2 250 2 050 1 954 2 948 2 384 18
Salaka 47 33 28 36 77 25 16 72 53
Sīga 4 4 3 3 3 2 2 3 -25
Taimiņš 7 7 8 8 10 5 6 8 14
Vējzivs 27 25 26 40 30 26 21 17 -37
Vimba 71 52 47 53 52 45 43 58 -18
Zandarts 8 9 63 7 5 6 6 2 -75
Zutis 4 2 1 1 1 1 1 1 -75
Pārējās 7 6 6 5 4 17 8 6 -14
KOPĀ: 2 679 2 695 2 349 2 760 2 644 2 533 3 410 2 939 10
Asaris 14 20 15 15 17 16 18 14 0
Forele 1 1 32 19 17 12 11 23 2 200
Karpa 494 487 539 477 438 439 451 475 -4
Lasis - 3 3 100
Līdaka 42 45 47 61 54 56 54 42 0
Līnis 29 41 28 46 51 58 47 37 28
Nēģis 89 96 113 111 85 73 100 88 -1
Plaudis 49 65 54 54 68 71 69 60 22
Rauda 17 18 16 14 17 17 17 13 -24
Zandarts 22 21 22 32 26 32 31 31 41
Zutis 9 6 8 12 4 7 5 4 -56
KOPĀ: 766 800 874 841 777 781 806 790 3

164 685165 320154 332157 386163 095164 817155 900 90 314 -45

Zivs nosaukums Apjoms (tonnas) Izmaiņas 
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Avots: LVAEI aprēķini pēc CSP, LZIKIS un ZGGR datiem. 
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4. Pielikums 
 

Dzīvu zivju imports un eksports Latvijā atkarībā no uzņēmuma pamatdarbības 
veida (NACE 2.red.koda) laika posmā no 2005. – 2013. gadam (tonnas) 

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Dzīvas zivis: - - 16,6 - - - - - -

Foreles - - 16,6 - - - - - -
Dzīvas zivis: - - - - - 0,02 - - -

Dekoratīvās zivis - - - - - 0,02 - - -
Dzīvas zivis: - - 25,0 27,2 2,0 36,3 18,3 4,6 7,5

Dekoratīvās zivis - - - - - - 3,0 1,6 0,6
Karpas - - 25,0 27,2 - 34,0 15,0 - -
Citādas - - - - 2,0 2,3 0,3 3,0 6,9

Dzīvas zivis: - - - - - - - 27,6 20,2
Karpas - - - - - - - 6,5 18,0
Citādas - - - - - - - 21,1 2,2

Dzīvas zivis: - 4,1 - 70,4 1,5 24,1 0,1 - -
Karpas - - - - - 24,1 - - -
Citādas - 4,1 - 70,4 1,5 - 0,1 - -

Dzīvas zivis: 163,8 16,9 52,7 40,0 165,1 23,8 12,5 145,4 42,2
Dekoratīvās zivis 5,7 7,4 8,4 9,8 9,8 1,1 1,3 0,5 0,7
Forele 22,3 0,01 2,5 1,1 0,4 - - 12,7 11,7
Zutis 0,2 1,2 3,5 1,5 0,5 0,1 - - 0,01
Karpa 38,8 7,8 38,1 27,1 154,1 13,0 0,0 129,7 13,4
Tunzivs - - - 0,3 - - - 1,1 -
Lasis 48,3 0,1 - - - 0,5 1,1 - 0,5
Citādas 48,5 0,4 0,2 0,3 0,4 9,1 10,1 1,4 16,0

Dzīvas zivis: 0,1 0,1 0,01 0,3 0,1 0,05 1,3 - 0,005
Dekoratīvās zivis - - - - - - - - -
Zutis - 0,07 0,004 - - - - - -
Karpa 0,03 - - 0,03 0,02 0,04 - - -
Klusā okeāna lasis - - - - - - 0,04 - -
Citādas 0,03 0,03 0,003 0,27 0,12 0,01 1,29 - 0,005

Imports

Eksports

Pārējie uzņēmumi

Akvakultūras uzņēmumi 
(NACE 2.red. kods 03.2.)

Imports

Eksports

Zivju apstrādes uzņēmumi 
(NACE 2.red. kods 10.20.)

Imports

Zvejniecības uzņēmumi 
(NACE 2.red. kods 03.1.)

Imports

Eksports

Uzņēmuma veids pēc 
NACE 2.red. koda

Plūsma Zivs nosaukums
Apjoms (tonnas)

 
Avots: LVAEI aprēķini pēc CSP Kombinētās nomenklatūras datiem. 

 
Dzīvu zivju imports un eksports Latvij ā atkarībā no zivju veida (tonnas, %) 

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Dekoratīvās zivis 5,7 7,4 8,4 9,8 9,8 1,1 4,3 2,1 1,2 -4,4 -78
Forele 22,3 0,007 19,0 1,1 0,4 - - 12,7 11,7 -10,6 -47
Zutis 0,2 1,2 3,5 1,5 0,5 0,1 - - 0,01 -0,2 -94
Karpa 38,8 7,8 63,1 54,3 154,1 71,1 15,0 129,7 13,4 -25,4 -66
Tunzivs - - - 0,26 - - - 1,1 - - -
Klusā okeāna lasis 48,3 0,1 - - - 0,5 1,1 - 0,5 -47,8 -99
Citādas 48,5 4,5 0,2 70,7 3,9 11,4 10,5 4,4 22,9 -25,6 -53

163,8 21,0 94,2 137,6 168,6 84,2 30,9 150,0 49,7 -114,0 -70
Dekoratīvās zivis - - - - - 0,016 - - - - -
Zutis - 0,07 0,004 - - - - - - - -
Karpa 0,03 - - 0,03 0,02 0,04 - 6,50 18,00 17,97 54 445
Klusā okeāna lasis - - - - - - 0,04 - - - -
Citādas 0,03 0,03 0,003 0,27 0,12 0,01 1,29 21,10 2,23 2,2 7 084

0,06 0,1 0,01 0,3 0,14 0,06 1,3 27,6 20,2 20,2 31 505
Dekoratīvās zivis -5,7 -7,4 -8,4 -9,8 -9,8 -1,1 -4,3 -2,1 -1,2 4,4 -78
Forele -22,3 -0,007 -19,0 -1,1 -0,4 - - -12,7 -11,7 10,6 -48
Zutis -0,2 -1,2 -3,5 -1,5 -0,5 -0,1 - - -0,01 0,2 -94
Karpa -38,8 -7,8 -63,1 -54,3 -154,1 -71,0 -15,0 -123,2 4,6 43,4 -112
Tunzivs - - - -0,3 - - - -1,1 - - -
Klusā okeāna lasis -48,3 0,1 - - - -0,5 -1,1 - -0,5 47,8 -99
Citādas -48,5 -4,5 -0,2 -70,4 -3,7 -11,3 -9,2 16,7 -20,7 27,8 -57

-163,7 -20,9 -94,2 -137,3 -168,5 -84,1 -29,5 -122,4 -29,5 134,2 -82

Saldo

KOPĀ:

Imports

KOPĀ:

Eksports

KOPĀ:

Izmaiņas 
(%)

Izmaiņas 
(tonnas)

Rādītājs Zivs nosaukums Apjoms (tonnas)

 
Avots: LVAEI aprēķini pēc CSP Kombinētās nomenklatūras datiem.  
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5. Pielikums 
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Izkrāvumi Latvijas teritorijā  

Latvijas nozvejas Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes joslas 
izkr āvumu struktūra 2005. un 2012. gadā (tonnas, %) 

Avots: LVAEI aprēķini pēc LZIKIS datiem. 
 
 
 
 
 
 

Latvijas nozvejas Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes joslas zivju 
izkr āvumu struktūra dalījumā pa zivju sugām 2005. un 2012. gadā (tonnas, %) 

2005. 2012.
Izmaiņas 

(%)
LV 

teritorij ā
Ārpus LV 
teritorijas

LV 
teritorij ā

Ārpus LV 
teritorijas

LV 
teritorij ā

Ārpus LV 
teritorijas

LV 
teritorij ā

Ārpus LV 
teritorijas

Brētliņa 64 642,0 30 717,4 -52 62 505,9 2 136,1 30 592,1 125,3 97 3 99,6 0,4
Lasis 28,8 0,1 -100 3,9 24,9 0,1 - 13 87 100 -
Lucītis 58,0 10,8 -81 58,0 - 10,8 - 100 - 100 -
Makrele - - - - - - - - - - -
Menca 3 967,3 4 182,9 5 2 910,9 1 056,4 2 136,6 2 046,3 73 27 51 49
Merlangs - - - - - - - - - - -
Palede - - - - - - - - - - -
Pikša - - - - - - - - - - -
Plekste 1 418,8 456,5 -68 1 415,3 3,5 434,4 22,1 99,8 0,2 95 5
Reņģe 20 189,0 17 695,9 -12 20 171,5 17,5 17 694,9 1,0 99,9 0,1 99,99 0,01
Salaka 141,1 1 462,4 937 141,1 - 1 462,4 - 100 - 100 -
Taimiņš - 0,01 100 - - 0,01 - - - 100 -
Ziemeļu jūras bullis - 102,4 100 - - 102,4 - - - 100 -
Kopā: 90 445,0 54 628,4 -40 87 206,7 3 238,4 52 433,7 2 194,7

Kopā
Īpatsvars (%)

Zivs nosaukums
2005. 2012.

x

2005. 2012.
Apjoms (tonnas)

 
Avots: LVAEI aprēķini pēc LZIKIS datiem. 
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6. Pielikums 

Dzīvu zivju pieejamība Latvij ā 2005. un 2012. gadā (tonnas, %) 

Akvakultūra
Atlantijas 
okeāns

Baltijas jūra 
un Rīgas 
jūras līcis

Latvijas 
piekraste

Iekšējie 
ūdeņi

ImportsEksports 2005. 2012.
Izmaiņas 
(tonnas)

Izmaiņas 
(%)

2005. 2012.
Izmaiņas 
(tonnas)

Izmaiņas 
(%)

2005. 2012.
Izmaiņas 
(tonnas)

Izmaiņas 
(%)

2005. 2012.
Izmaiņas 
(tonnas)

Izmaiņas 
(%)

Akmeņplekste x 7 10 3 43 7 10 3 43
Ālants x 0,04 0,04 100 0,04 0,04 100
Anšovs x x 4 511 4 511 100 4 511 4 511 100
Asaris x x x 54 46 -8 -14 54 46 -8 -14
Baltais amūrs x 4 -4 -100 4 0 -4 -100
Brētliņa x x x 64 646 30 718 -33 928 -52 2 136 125 -2 011 -94 62 510 30 593 -31 917 -51
Dekoratīvās zivis x 6 2 -4 -64 6 2 -4 -64
Forele x x x 3 46 42 1 238 22 13 -10 -43 26 58 33 126
Garnele x x 2 356 532 -1 824 -77 2 356 532 -1 824 -77
Heks x x 201 8 -193 -96 201 8 -193 -96
Jūras karūsa x x 498 -498 -100 498 -498 -100
Karpa x x x x 1 008 950 -58 -6 39 130 91 234 0,03 7 6 19 597 1 047 1 073 26 2
Karūsa x 9 4 -5 -52 9 4 -5 -52
Lasis x x x x x 37 8 -29 -78 48 -48 -100 25 -25 -100 60 8 -52 -87
Līdaka x x 47 53 6 13 47 53 6 13
Līnis x x 30 44 14 48 30 44 14 48
Lucītis x x 75 36 -39 -52 75 36 -39 -52
Makrele x x x 4 620 5 750 1 130 24 4 620 5 750 1 130 24 - -
Menca x x x x 3 996 4 284 288 7 1 056 2 049 993 94 2 940 2 235 -705 -24
Merlangs x x - - - -
Nēģis x 89 88 -1 -1 89 88 -1 -1
Palede x - -
Palija x 0,2 0,2 100 0,2 0,2 100
Paltuss x x - -
Pelamīda x x 382 34 -348 -91 382 34 -348 -91
Pikša x x - -
Platpieris x 1 -1 -100 1 -1 -100
Plaudis x x 116 93 -23 -20 116 93 -23 -20
Plekste x x x 1 717 631 -1 086 -63 3 22 19 536 1 713 608 -1 105 -64
Rauda x x 25 24 -1 -4 25 24 -1 -4
Reņģe x x x 22 216 20 080 -2 136 -10 17 1 -16 -94 22 199 20 079 -2 120 -10
Salaka x x 188 1 534 1 346 716 188 1 534 1 346 716
Sams x 6 -6 -100 6 -6 -100
Sardīne, sardinella x x 15 255 10 216 -5 039 -33 15 25510 216 -5 039 -33
Sarkanasaris x x 967 1 171 204 21 967 1 171 204 21
Sīga x 4 3 -1 -25 4 3 -1 -25
Stavrida x x 25 689 7 595 -18 094 -70 25 689 7 595 -18 094 -70
Store x 3 27 25 999 3 27 25 999
Taimiņš x x 7 8 1 14 7 8 1 14
Tilapija x 1 1 100 1 1 100
Tunzivs x x x 648 15 -633 -98 1 1 100 648 15 -633 -98 1 1 100
Vēdzele x 0,4 0,4 100 0,4 0,4 100
Vējzivs x 27 17 -10 -37 27 17 -10 -37
Vēzis x 0,1 0,1 0,003 3 0,1 0,1 0,003 3
Vimba x 71 58 -13 -18 71 58 -13 -18
Zandarts x x x 30 34 4 14 30 34 4 14
Ziemeļu jūras x 102 102 100 102 102 100
Zutis x x x x 13 5 -8 -62 0,2 -0,2 -100 13 5 -8 -62
Pārējās x x x x x 19 642 1 577 -18 065 -92 48 4 -44 -91 19 630 1 568 -18 062 -92 61 14 -47 -78
KOPĀ: 17 13 13 18 11 7 21 164 685 90 314 -74 371 -45 164 150 -14 -8 73 48433 604 -39 880 -54 91 365 56 860 -34 505 -38

Faktiskais zivju apjoms 
(saražotais+importētais-eksportētais)

Zivs nosaukums

Zivju ieguves veids/vieta
Latvijas zvejnieku nozvejotais un 
akvakultūras sektorā izaudzē tais 

zivju apjoms

Importa apjoms pēc CSP 
datiem

Eksporta apjoms pēc CSP, 
LZIKIS un ZGGR datiem

 
Avots: LVAEI aprēķini pēc CSP, LZIKIS un ZGGR datiem. 
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7. Pielikums 

Zivju apjoma pieejamība zivju apstrādes sektoram laika posmā no 2005. - 2012. gadam (tonnas, %, vieta rangā) 

Akvakultūra
Baltijas jūra 

un Rīgas 
jūras līcis

Latvijas 
piekraste

Iekšējie 
ūdeņi

ImportsEksports 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Izmaiņas 
(tonnas)

Izmaiņas 
(%)

2005. 2012.

Brētliņa x x x 62 510 53 487 53 034 54 995 43 271 39 083 30 164 30 593 -31 917 -51 68,5 53,8 1. 1.
Reņģe x x x 22 199 21 678 22 189 22 445 21 206 20 845 22 574 20 079 -2 120 -10 24,3 35,3 2. 2.
Menca x x x 2 940 3 612 3 494 3 414 2 239 1 766 2 262 2 235 -705 -24 3,2 3,9 3. 3.
Salaka x x 188 314 862 1 746 1 978 1 128 1 470 1 534 1 346 716 0,2 2,7 6. 4.
Karpa x x x x 1 047 980 1 140 1 007 1 029 949 916 1 073 26 2 1,1 1,9 5. 5.
Plekste x x x 1 713 1 154 1 049 650 514 263 296 608 -1 105 -64 1,9 1,1 4. 6.
Ziemeļu jūras bullis x 0 0 0 0 0 0 0 102 102 100 - 0,2 30. 7.
Plaudis x x 116 94 89 85 102 132 107 93 -23 -20 ? 0,1 0,2 7. 8.
Nēģis x 89 96 113 111 85 73 100 88 -1 -1 ? 0,1 0,2 8. 9.
Forele x x x 26 7 83 39 34 28 22 58 33 126 ? 0,1 ? 0,1 18. 10.
Vimba x 71 52 47 53 52 45 43 58 -13 -18 ? 0,1 ? 0,1 10. 11.
Līdaka x x 47 53 58 74 64 74 67 53 6 13 ? 0,1 ? 0,1 14. 12.
Asaris x x x 54 106 85 50 55 54 55 46 -8 -14 ? 0,1 ? 0,1 13. 13.
Līnis x x 30 44 29 55 64 69 53 44 14 48 ? 0,1 ? 0,1 16. 14.
Lucītis x x 75 50 37 30 54 38 33 36 -39 -52 ? 0,1 ? 0,1 9. 15.
Zandarts x x x 30 30 85 39 31 39 40 34 4 14 ? 0,1 ? 0,1 15. 16.
Store x 3 9 22 30 11 11 19 27 25 999 ? 0,1 ? 0,1 27. 17.
Rauda x x 25 24 23 21 28 27 27 24 -1 -4 ? 0,1 ? 0,1 19. 18.
Vējzivs x 27 25 26 40 30 26 21 17 -10 -37 ? 0,1 ? 0,1 17. 19.
Akmeņplekste x 7 5 2 2 1 1 8 10 3 43 ? 0,1 ? 0,1 22. 21.
Lasis x x x x x 60 20 25 5 9 5 8 8 -52 -87 ? 0,1 ? 0,1 12. 22.
Taimiņš x x 7 7 8 8 10 5 6 8 1 14 ? 0,1 ? 0,1 23. 23.
Zutis x x x x 13 9 13 15 5 8 6 5 -8 -62 ? 0,1 ? 0,1 20. 24.
Karūsa x 9 17 57 12 5 17 11 4 -5 -52 ? 0,1 ? 0,1 21. 25.
Sīga x 4 4 3 3 3 2 2 3 -1 -25 ? 0,1 ? 0,1 25. 26.
Tilapija x 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100 - ? 0,1 31. 27.
Tunzivs x x 0 0 0 0,3 0 0 0 1 1 100 - ? 0,1 32. 28.
Vēdzele x 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 100 - ? 0,1 33. 29.
Palija x 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 100 - ? 0,1 34. 30.
Vēzis x 0,1 0 1,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,003 3 ? 0,1 ? 0,1 29. 31.
Ālants x 0 0 0 0 1 0 1 0,04 0,04 100 - ? 0,1 35. 32.
Sams x 6 17 46 19 18 27 0 0 -6 -100 ? 0,1 - 24. 38.
Baltais amūrs x 4 3 3 2 2 3 1 0 -4 -100 ? 0,1 - 26. 33.
Platpieris x 1 0 0,2 0 0 0 0 0 -1 -100 ? 0,1 - 28. 37.
Makrele x x 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 - - 36. 34.
Merlangs x x 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 37. 35.
Palede x 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 38. 36.
Pārējās x x x x 61 28 21 78 11 33 46 14 -47 -78 ? 0,1 - 11. 20.
KOPĀ: 16 12 17 11 5 10 91 298 81 897 82 624 84 957 70 900 64 718 58 313 56 844 -34 454 -38 100 100

Zivs nosaukums

Zivju ieguves veids/vieta Pieejamais zivju apjoms Rangs (vieta)

2012.2005.

Īpatsvars 
(%)

x  
Avots: LVAEI aprēķini pēc CSP, LZIKIS un ZGGR datiem. 
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8. Pielikums 
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Zivju produkcijas imports un eksports Latvij ā atkarībā no uzņēmuma 

pamatdarbības veida (NACE 2.red.koda) laika posmā no 2005. – 2013. gadam 
(tonnas) 

Avots: LVAEI aprēķināts pēc CSP Kombinētās nomenklatūras datiem. 
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8. pielikuma turpinājums 
 

Zivju produkcijas veidu imports un eksports Latvij ā atkarībā no uzņēmuma pamatdarbības veida (NACE 2.red.koda) un zivju 
produkcijas veida laika posmā no 2005. – 2013. gadam (tonnas) 

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
0302 Svaigas vai dzesinātas zivis - - 653,5 188,2 - 1,8 911,0 202,1 284,3
0303 Saldētas zivis - 3,9 279,3 128,8 47,0 79,1 136,6 212,2 1 094,7
1604 Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji - - 0,03 - - - - - -
0302 Svaigas vai dzesinātas zivis 1 203,0 1 863,8 6 350,3 2 516,1 7 933,3 12 063,9 8 384,8 3 697,9 2 289,2
0303 Saldētas zivis 5 687,1 6 060,6 17 517,6 18 964,6 15 924,5 18 749,6 13 889,2 16 253,7 17 149,3
0304 Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un citāds zivju mīkstums 417,5 524,3 25,9 301,1 123,1 72,2 217,2 112,7 127,3
0305 Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā; kūpinātas zivis; zivju milti un granulas 240,0 591,4 208,0 - - - - - 209,2

51191 Pārējie dzīvnieku izcelsmes produkti; pārtikā nelietojami beigti dzīvnieki - 1,7 - - - - - - -
1604 Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji - - 164,0 - 69,2 284,4 561,0 431,4 1 247,9
0306 Vēžveidīgie - - - - - - - 0,01 -
1604 Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji - - - - - - 0,01 - -

Eksports 1604 Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji - - - - 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5
0302 Svaigas vai dzesinātas zivis 1 099,2 1 502,8 1 297,9 3 052,8 1 672,8 2 101,9 1 815,1 3 098,3 2 571,4
0303 Saldētas zivis 6 372,9 8 227,9 9 533,7 16 523,5 9 988,3 10 458,4 14 878,9 12 265,2 14 160,8
0304 Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un citāds zivju mīkstums 1 438,3 1 796,7 1 726,6 1 437,6 1 042,7 1 178,6 1 390,3 1 138,0 1 090,0
0305 Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā; kūpinātas zivis; zivju milti un granulas 82,8 148,8 153,3 27,7 66,1 241,1 235,1 615,0 1 107,0
0306 Vēžveidīgie 171,8 475,2 437,4 249,3 11,0 22,1 228,0 699,8 1 108,8
0307 M īkstmieši 13,9 52,4 59,1 12,3 60,1 11,2 18,7 7,0 4,1

51191 Pārējie dzīvnieku izcelsmes produkti; pārtikā nelietojami beigti dzīvnieki 12,7 - 19,2 - - - - - 1 032,3
160300 Ekstrakti un sulas - - - - - - - - 21,0
1604 Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji 444,3 859,4 536,7 579,1 1 141,9 539,8 425,9 1 021,6 844,9
1605 Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi - - - 13,3 26,2 5,4 9,0 6,6 6,5
0302 Svaigas vai dzesinātas zivis 196,9 172,1 1 849,3 3 979,8 1 384,5 701,0 1 095,6 748,2 484,3
0303 Saldētas zivis 13 872,0 11 732,0 12 861,7 12 373,4 14 903,8 10 670,2 7 704,7 5 120,3 7 891,1
0304 Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un citāds zivju mīkstums 2 390,5 3 177,3 2 769,6 4 405,4 4 138,4 2 434,8 2 941,1 2 786,4 3 171,5
0305 Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā; kūpinātas zivis; zivju milti un granulas 3 275,9 3 922,5 2 858,9 4 125,6 3 308,2 2 565,1 1 400,1 2 808,4 7 921,2
0306 Vēžveidīgie 50,8 146,9 137,9 52,8 0,05 1,1 - - -
0307 M īkstmieši 18,6 3,2 1,5 2,6 0,3 1,0 - 16,1 -

51191 Pārējie dzīvnieku izcelsmes produkti; pārtikā nelietojami beigti dzīvnieki - 324,9 955,4 1 170,8 621,3 681,1 386,1 597,2 635,5
1504 Tauki un eļļas un to frakcijas (ķīmiski nepārveidotas) 37,0 72,3 71,0 126,9 86,0 116,7 180,7 815,0 1 150,3

160300 Ekstrakti un sulas - - - - 0,6 - - - -
1604 Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji 64 195,2 64 177,4 50 051,0 52 769,9 35 222,2 38 740,0 46 108,9 58 650,4 61 059,9
1605 Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi 175,1 274,2 234,5 162,7 57,6 39,5 256,6 386,0 325,2

Zivju apstrādes uzņēmumi 
(NACE 2.red. kods 10.20.)

Imports

Eksports

Zvejniecības uzņēmumi 
(NACE 2.red. kods 03.1.)

Imports

Eksports

Akvakultūras uzņēmumi 
(NACE 2.red. kods 03.2.)

Imports

Uzņēmuma veids pēc 
NACE 2.red. koda

Plūsma
KN 

kods
KN koda nosaukums

APJOMS (tonnas)

 
Avots: LVAEI aprēķināts pēc CSP Kombinētās nomenklatūras datiem. 
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8. pielikuma turpinājums 
 

Zivju produkcijas veidu imports un eksports Latvij ā atkarībā no uzņēmuma pamatdarbības veida (NACE 2.red.koda) laika 
posmā no 2005. – 2013. gadam (tonnas) 

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
0302 Svaigas vai dzesinātas zivis 3 357,7 3 854,5 7 260,4 9 013,8 8 691,7 11 875,9 16 126,720 598,7 20 694,9
0303 Saldētas zivis 10 218,6 10 619,6 8 239,0 7 573,5 8 474,1 10 055,3 11 374,8 9 146,9 9 498,0
0304 Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un citāds zivju mīkstums 3 355,6 3 916,8 5 448,1 6 677,5 5 841,5 7 824,8 7 363,8 4 500,1 5 853,5
0305 Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā; kūpinātas zivis; zivju milti un granulas 121,8 981,5 1 059,6354,8 292,7 308,6 448,3 1 660,6 1 066,8
0306 Vēžveidīgie 394,5 554,5 702,9 655,3 438,4 626,2 731,3 814,7 742,2
0307 Mīkstmieši 221,2 422,0 378,0 420,1 257,2 344,0 440,6 420,2 838,8
0308 Ūdens bezmugurkaulnieki - - - - - - - 0,2 2,4

51191 Dzīvnieku izcelsmes produkti; pārtikā nelietojami beigti dzīvnieki 1 931,7 3 059,5 776,4 1 861,2 3 562,8 1 804,2 451,1 1 047,2 1 731,8
1504 Tauki un eļļas un to frakcijas (ķīmiski nepārveidotas) 66,6 42,0 94,6 95,2 96,9 12,0 12,7 9,8 9,1

160300 Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas 2,1 5,0 1,5 3,5 0,9 0,8 15,5 41,0 33,5
1604 Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji 3 680,8 2 925,3 5 737,8 5 795,7 4 440,4 4 561,9 4 832,65 773,8 5 437,6
1605 Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi 256,3 302,4 555,7 523,6 263,6 341,8 369,4 345,1 420,8
0302 Svaigas vai dzesinātas zivis 2 080,3 2 702,7 3 308,8 4 575,9 6 414,3 6 797,2 7 302,9 10 593,7 8 837,6
0303 Saldētas zivis 8 415,0 10 787,2 6 781,0 6 566,3 3 773,3 5 724,0 6 621,3 6 283,7 6 066,5
0304 Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un citāds zivju mīkstums 222,5 980,7 650,8 989,2 1 400,1 2 940,2 2 626,6 1 614,9 1 673,2
0305 Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā; kūpinātas zivis; zivju milti un granulas 57,1 104,6 155,7 53,2 43,6 53,9 254,9 816,6 707,0
0306 Vēžveidīgie 11,4 25,7 73,3 68,8 41,4 139,3 146,8 175,3 174,5
0307 Mīkstmieši 195,8 153,0 75,9 163,2 230,7 193,4 145,3 184,8 202,6

51191 Dzīvnieku izcelsmes produkti; pārtikā nelietojami beigti dzīvnieki 78,2 - - 0,04 0,02 0,02 93,5 11,3 273,2
1504 Tauki un eļļas un to frakcijas (ķīmiski nepārveidotas) 335,3 245,9 349,3 238,4 194,8 167,9 608,3 663,8 1 542,1

160300 Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas 0,2 0,6 0,6 1,2 0,3 - 0,1 - 0,2
1604 1604Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji 4 972,3 6 287,0 6 243,8 7 282,7 4 007,4 4 999,7 5 001,03 590,6 1 444,1
1605 Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi 42,4 50,6 98,5 145,1 65,9 96,9 64,2 100,2 102,9

Uzņēmuma veids pēc 
NACE 2.red. koda

Plūsma
KN 

kods
KN koda nosaukums

APJOMS (tonnas)

Pārējie uzņēmumi

Imports

Eksports

 
Avots: LVAEI aprēķināts pēc CSP Kombinētās nomenklatūras datiem. 
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9. Pielikums 
 

Dzīvu zivju un zivju produkcijas vid ējās cenas Latvijā (EUR/kg) 

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Vēzis 2,85 - 4,84 4,27 11,38 18,50 15,65 14,31 n.d. 403
Palija - - - - - - - 7,99 n.d. n.a.
Vēdzele - - - - - - - 6,55 n.d. n.a.
Store 7,68 7,48 7,88 8,32 7,69 6,43 6,12 6,15 n.d. -20
Forele 5,40 5,44 3,79 5,95 4,51 4,75 4,80 5,16 n.d. -4
Zandarts - - - - - 3,16 3,77 4,05 n.d. 28
Tilapija - - - - - - 3,95 3,76 n.d. -5
Līnis 1,42 1,76 2,85 3,27 1,98 2,58 3,26 3,07 n.d. 116
Pārējās 4,24 3,53 3,59 5,34 2,81 2,70 2,82 2,73 n.d. -36
Asaris 1,14 1,80 1,90 0,63 2,03 2,13 2,37 2,62 n.d. 130
Līdaka 1,39 2,01 1,62 2,18 2,04 2,64 2,33 2,54 n.d. 82
Karpa 1,33 1,66 1,84 2,11 1,92 1,98 2,06 2,04 n.d. 53
Karūsa 0,46 0,83 0,62 0,36 0,96 0,90 0,90 1,12 n.d. 142
Ālants - - - - 2,70 - 1,26 - n.d. -53
Baltais amūrs 3,62 4,16 5,09 4,77 3,52 4,96 4,98 - n.d. 38
Platpieris 2,56 - 4,27 - 2,85 4,74 - - n.d. 85
Sams 5,58 4,63 3,68 3,27 2,84 2,45 - - n.d. -56
Vidē jā cena: 3,14 3,33 3,50 3,68 3,63 4,45 4,18 4,78n.d. 52
Lasis n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,22 2,95 n.d. -8
Taimiņš n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,38 2,93 n.d. 23
Menca n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,27 1,11 n.d. -12
Lucītis n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,71 0,81 n.d. 14
Plekste n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,37 0,34 n.d. -8
Brētliņa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,24 0,30 n.d. 24
Reņģe n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,23 0,24 n.d. 6
Ziemeļu jūras bullis n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,23 0,24 n.d. 6
Salaka n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,18 0,21 n.d. 15
Merlangs n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Palede n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Pikša n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Plaudis n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Vidē jā cena: n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,98 1,01 n.d. 4
Pārējie gatavie izstrādājumi vai 
konservi

- - - 5,08 1,52 6,73 7,97 8,78 7,61 73

Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju 
fileja un citāds zivju mīkstums

2,61 1,93 1,44 1,71 1,31 1,62 1,71 5,39 7,67 106

Mīkstmieši 4,59 4,08 4,14 6,54 2,03 10,00 5,94 3,36 5,07 -27
Vēžveidīgie 2,54 2,23 2,28 3,80 2,27 2,31 5,44 3,18 3,16 25
Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis 
sālījumā; kūpinātas zivis; zivju 
milti un granulas

2,00 2,74 2,62 3,76 3,83 3,72 3,49 1,96 1,44 -2

Sagatavotas vai konservētas 
zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji

1,51 2,14 2,53 2,11 1,01 1,61 2,32 1,93 2,71 28

Svaigas vai dzesinātas zivis 0,60 0,79 2,02 1,31 1,36 1,97 2,15 1,78 2,56 196
Saldētas zivis 0,66 0,71 0,75 0,90 1,12 1,06 1,07 1,11 1,22 68
Karpa - - - - - 2,38 - - - n.a.
Citas zivis - 0,60 - 1,76 1,38 - 4,24 - - 606
Ekstrakti un sulas - - - - - - - - 0,49 n.a.
Pārējie dzīvnieku izcelsmes 
produkti; pārtikā nelietojami beigti 
dzīvnieki

0,36 - 0,57 - - - - - 0,26 58

Vidē jā cena: 1,86 1,90 2,04 3,00 1,76 3,49 3,82 3,43 3,22 85

Zivs nosaukums
Cena (EUR/kg) Izmaiņas 
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Avots: LVAEI aprēķināts pēc CSP un LZIKIS datiem. 
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10. Pielikums 

 
Zivju apstr ādes sektora atbalsta saņēmēju skaits ES fondu ietvaros atbalstītajos 

projektos 2004. – 2006. un 2007. – 2013. plānošanas periodā (skaits) 

ERAF ESF KF ELVGF ELFLA KPFI ZVFI EZF
Valsts 
līdzfin.

LGA 
līdzfin.

Privātais 
līdzfin.

Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana 10 8 11 10 11
Zvejas intensitātes sabalansēšana (zvejas kuģu 
nodošana, sadalīšana)

10 15 17 1 17

Tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un 
modernizācija

2 1 19 49 57 58 58

Ēku rekonstrukcija/jaunbūve un teritorijas 
labiekārtošana

1 1 2 11 11 22 22 22

Tūrisma attīstība 1 1 1 1
Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana 3 1 3 3 3
Darba, higiēnas un drošības apstākļu uzlabošana 4 2 6 6 6
Jaunu noieta tirgu apgūšana (dalība izstādēs, tirgus 
pētījumi)

7 3 3 10 10

Kompensācijas: 2 1 3 3
ūdens vides pasākumiem akvakultūrā 1 1 1
ražotāju organizācijām par 
administratīvajiem izdevumiem

2 2 2

Vide (siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana) 3 1 1 4 4
Enerģētika 1 1 1
Paaugstināta riska garantijas 8 6 8
KOPĀ 9 3 1 2 3 3 38 57 68 8 69 73

Atbalstīto projektu mērķis
Atbalsta saņēmēju skaits

KOPĀ

 
Avots: LVAEI aprēķināts pēc VARAM (10.03.2014.), LVIF (01.04.2014.), FM (22.05.2014.) un LAD 
(02.06.2014.) datiem. 
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11. Pielikums 
 

 

Saldētas 
zivis 

Atvēsinātas 
zivis 

Pieņemšana 
 

Uzglabāšana (30) Uzglabāšana  Aukstums 

Atbr īvošana no ārējā 
iepakojuma 

Defrostācija (15; 16) 

Skalošana, mazgāšana (4; 7) 

Apstrāde, ķidāšana (5; 6; 8; 9; 10; 11) 

Glazēšana (14) 

ūdens 

Saldēšana (12; 30) 

Iepakošana, marķēšana 

Uzglabāšana  
Vispār īga zivju, to produktu saldēšanas tehnoloģiskā shēma 

Piezīme: Attēlā dotie skaitļi atbilst 16. pielikuma „Zivju apstrādes iekārtas un palīgiekārtas” 
numerācijai. 

Avots: LLU sniegtie dati. 
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12. Pielikums 

 

 

Piedevu sagatavošana 

Nogatavināšana 

Šķirošana 

Fasēšana 

Sālīšana (34) 

Pieņemšana 

Atbr īvošana no ārējā 
iepakojuma 

Svaigas zivis Saldētas zivis 

Uzglabāšana (30) Uzglabāšana Aukstums 

Defrostācija (15; 16)  

Skalošana, mazgāšana (4; 7) 

Marķēšana 

Uzglabāšana 

 
 

Vispār īga zivju sālīšanas tehnoloģiskā shēma 

Piezīme: Attēlā dotie skaitļi atbilst 16. pielikuma „Zivju apstrādes iekārtas un palīgiekārtas” 
numerācijai. 

Avots: LLU sniegtie dati. 
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13. Pielikums 
 

Atvēsinātas 
zivis 

Uzglabāšana 

Marķēšana 

Fasēšana 

Nogatavināšana 

Žāvēšana (32) 

Skalošana, mazgāšana 

Sālīšana (34) Sāls 

Apstrāde (8; 9; 11) 
Defrostācija (15; 16) 

Šķirošana 

Atbr īvošana no ārējā 
iepakojuma 

Aukstums 

Uzglabāšana Uzglabāšana (30) 

Pieņemšana 

Saldētas 
zivis 

 
Vispār īga vītinātu zivju gatavošanas tehnoloģiskā shēma 

Piezīme: Attēlā dotie skaitļi atbilst 16. pielikuma „Zivju apstrādes iekārtas un palīgiekārtas” 
numerācijai. 

Avots: LLU sniegtie dati. 
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14. Pielikums 

 

Saldētas zivis Atvēsinātas zivis 

Pieņemšana 

Uzglabāšana (30) Uzglabāšana 

Aukstums 

Atbr īvošana no ārējā 
iepakojuma 

Defrostācija (15; 16) 

Skalošana, mazgāšana (4; 7) 

Apstrāde, ķidāšana 
(8; 9; 11) 

Šķirošana, vēršana uz 
irbi ņiem (17) 

Sālīšana Skalošana 

Skalošana 

Izvietošana uz rāmjiem, rāmju 
ievietošana kūpināšanas 

konteineros (29) 

Irbi ņu ievietošana rāmjos, rāmju 
ievietošana kūpināšanas 

konteineros (28; 29) 

Kūpināšana (31; 32) 

Galvu nogriešana (33) 

Fasēšana, uzglabāšana 
 

Vispār īga kūpinātu zivju gatavošanas tehnoloģiskā shēma 

Piezīme: Attēlā dotie skaitļi atbilst 16. pielikuma „Zivju apstrādes iekārtas un palīgiekārtas” 
numerācijai. 

Avots: LLU sniegtie dati. 
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15. Pielikums 

 

 

Piedevu sagatavošana 

Konservu kārbu 
aizvākošana, marķēšana 

(25) 

Šķirošana, pakošana kārbās (18, 23) Konservu kārbas 
(20; 21) 

Kārbu vāki 

Konservu kārbu mazgāšana 

Piedevu pievienošana (19) 

Pieņemšana 
 

Atbr īvošana no ārējā 
iepakojuma 

Svaigas zivis Kūpinātas zivis 
(pusfabrikāts) 

Saldētas zivis 

Uzglabāšana (30) Uzglabāšana Uzglabāšana Aukstums 

Defrostācija (15; 16) 

Skalošana, mazgāšana (4; 7) 

Apstrāde, 
ķidāšana 

(5; 6; 8; 9; 10; 11) 

Apstrāde (17) 

Sterilizācija (22; 24) 

Atdzesēšana (26) 

Konservu kārbu apskate, 
etiķetēšana, marķēšana (27) 

Konservu kārbu iztur ēšana 

Konservu kārbu 
uzglabāšana 

 
Vispār īga zivju konservu gatavošanas tehnoloģiskā shēma 

Piezīme: Attēlā dotie skaitļi atbilst 16. pielikuma „Zivju apstrādes iekārtas un palīgiekārtas” 
numerācijai. 

Avots: LLU sniegtie dati. 
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16. Pielikums 

 
Zivju apstr ādes iekārtas un palīgiekārtas 

Nr. 
p.k. 

Iekārtas nosaukums Apraksts 

Galvenās zivju pārstr ādes iekārtas: 
1.  

 

Zivju pacēlāji.  Pacēlājtransportieri un apgāzēji 
nodrošina zivju saudzīgu pieņemšanu un padevi 
šķirošanai, dozēšanai un arī vēl citiem procesiem. Tādu 
nākošo procesu kā šķirošana un dozēšana pamatā ir 
gravitācija, tātad ir jānodrošina zivju pacelšana virs 
tālākās plūsmas līmeņa, ko nodrošina pacēlājierīces. 

2. 

 

Zivju šķirot āji. Zivju šķirošana ir efektīvas rūpnieciskās 
pārstrādes priekšnoteikums. Iegūtais loms bieži satur 
dažāda izmēra un nereti arī dažādu sugu zivis. Zivju 
sadalīšana pa sugām un izmēriem nodrošina vienveidīgu 
tālākās apstrādes procesu, tādejādi kāpinot ražību un 
kvalitāti. Šīs iekārta tiek izmantota pārsvarā piekrastes 
uzņēmumos. Zivis tiek šķirotas 3 frakcijās. 

3.  

 

Zivju dozēšana. Dozēšana tiek pielietota, ja nākošā 
zivju apstrādes operācija prasa atkārtoti padot noteiktu 
zivju daudzumu. To var veikt dažādos veidos, sakot ar 
zivju skaitīšanu un beidzot ar sarežģītām datorvadības 
dozēšanas sistēmām. Tilpuma dozatori ir ekonomiski 
izdevīgs risinājums mazām un lētām zivīm, kā arī 
veiksmīgi lietojams ledus dozēšanai. Tilpuma dozēšanas 
iekārta var tikt veidota ar vienu vai divām darba galvām, 
ar papildus ierīcēm plastmasas maisu atvēršanai, paplātes 
pildījuma izlīdzināšanai, dažādiem transportieriem.  
Iekārtas jauda un sagatavotais gatavās produkcijas 
daudzums atkarīgs no darbaspēka. 

4.  

 

Mehāniskais zvīņu tīr ītājs. Lieliem zivju daudzumiem, 
pārsvarā tām kas paredzētas konserviem, zvīņas tiek 
atdalītas mehāniski. 

5.  

 

Rokas zvīņu tīr ītājs. Nelieliem zivju daudzumiem 
zvīņas tiek atdalītas ar rokas zvīņu tīrītāju, paredzēts 
lietošanai vidēja un liela izmēra zivju apstrādei. 
Iekārtas jauda un sagatavotais gatavās produkcijas 
daudzums atkarīgs no darbaspēka. 
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6.  

 

Iekārta zivs ādas noņemšanai. Iekārtas jauda un 
sagatavotais gatavās produkcijas daudzums atkarīgs no 
darbaspēka. Paredzēts lietošanai vidēja un liela izmēra 
zivju apstrādei. 

7.  

 

Zivju mazgātājs. Izmanto lieliem zivju apjomiem. 

8.  

 

Zivju filet ēšanas galds. Nelieliem apjomiem zivis tiek 
izķidātas un filētas ar rokām. Šajā etapā pēc 
nepieciešamības veic: 

� zvīņu noņemšanu; 
� ādas novilkšanu; 
� galvu nogriešanu; 
� ķidāšanu; 
� fileju griešanu; 
� fileju kontroli un mazgāšanu. 

9. 

 

Zivju filet ēšanas iekārta. Lielākiem zivju daudzumiem, 
kā arī lielākām zivīm tiek izmantota zivju filetēšanas 
iekārta. Iekārtas ražība 80-120 zivis minūtē, kas atkarīga 
no zivs veida un lieluma. 

10. 

 

Fileju mazgāšanas galds. Iekārtas jauda un sagatavotais 
gatavās produkcijas daudzums atkarīgs no darbaspēka. 

11. 

 

Galvu griešanas un ķidāšanas iekārta. Iekārtas ražība 
45-70 zivis minūtē. Paredzēta lielākiem zivju 
daudzumiem, kā arī lielākām zivīm tiek izmantota galvu 
griešanas un griešanas iekārta.  



 

86 
 

12. Saldēšanas tunelis. Iekārtas ražība 150-750 kg zivis 
stundā. Alternatīvi saldēšanas tunelim izmanto 
saldēšanas kameras. 

13. 

 

Saldēšanas rati. Atkarībā no tā kam paredzēts izmantot 
saldēto produktu, izvēlas saldēšanas ratus. 

14. 

 

Glazēšanas līnija. Ja zivs filejas paredzēts realizēt 
saldētas tās glazē. 

15. 

 

Atlaidin āšanas kamera. Alternatīva atlaidināšanas 
kamerai ir speciālas telpas ar zivju atlaidināšanai 
paredzētiem plauktiem. Zivju atlaidināšana notiek ar 
gaisu. 

16. 

 

Atlaidin āšanas līnija. Paredzēts saldētu zivju bloku vai 
atsevišķu zivju atlaidināšanai. Zivju atlaidināšana notiek 
ūdenī. 

17. 

 

Ķidāšanas un sagatavošanas līnija. Pārsvarā izmanto 
brētliņu uzvēršanai uz irbiņiem pirms kūpināšanas. 
Iekārtas jauda un sagatavotais gatavās produkcijas 
daudzums atkarīgs no darbaspēka. 
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18. 

 

Iepakošanas līnija. Izmanto zivju iepakošanai konservu 
kārbās pārsvarā šprotēm un brētliņām. Var izmantot arī 
citas zivis, kuras nedala mehāniski, vai arī ir nelielos 
apjomos. 

19. 

 

Sāls dozators. Pievienotais sāls daudzums atkarīgs no 
receptūras. Pirms pievienošanas sāls tiek izkarsēts. 

20. 

 

Tukšo kārbu pirmapstr āde. Tukšo konservu kārbu 
pirmsapstrāde notiek ar karstu ūdeni. 

21. 

 

Tukšo kārbu pirmapstr āde. Tukšo konservu kārbu 
pirmsapstrāde notiek ar karstu tvaiku. 

22. 

 

Kārbu ievietotājs grozā. Atkarībā no autoklāva veida, 
grozi var atšķirties gan vizuāli, gan tilpuma ziņā. 

23. 

 

Pildītājs konservu kārbās. Paredzēta dažāda apjoma 
automātiskai zivju un uzlējuma pildīšanai konservu 
kārbās. Iekārtas ražība 1500 kārbas stundā. 

24. 

 

Autokl āvs. Ražība atkarīga no autoklāva veida un 
tilpuma, kā arī no konservu kārbas izmēriem un izejvielu 
veida. 



 

88 
 

25. 

 

Pilno kārbu aizvākotājs. Iekārta paredzēta konservu 
kārbu vāku uzlikšanai un aizvākošanai. Iekārtas ražība 
līdz 26.80 kārbām minūtē. 

26. 

 

Kārbu mazgāšana. Iekārta paredzēta konservu kārbu 
mazgāšanai pēc sterilizācijas. 

27. 

 

Pilno kārbu marķētājs. Iekārta paredzēta automātiskai 
etiķešu uzlīmēšanai uz konservu kārbām. Iekārtas ražība 
līdz 150 kārbām minūtē. 

28. 

 

Kūpināšanas konteineri. Paredzēts uz irbiņiem uzvērtu 
zivju sakarināšanai pirms kūpināšanas. Paredzēta liela 
apjoma zivju kūpināšanas kamerām. 

29. 

 

Zivju v ēršanas galds. Lielākiem apjomiem izmanto 
konveijera tipa galdus, bet mazākiem šādus. 

30. 

 

Saldēšanas kamera. Paredzēta saldētu zivju produktu 
saldēšanai un uzglabāšanai. 

31. 

 

Zivju k ūpināšanas tunelis. Periodiskas vai 
nepārtrauktas darbības iekārta. Izvēlas pārstrādājot 
lielākus zivju apjomus. Ražība atkarīga no tuneļa veida 
un zivju lieluma. 

32. 

 

Zivju k ūpināšanas kamera. Izvēlas pārstrādājot 
mazākus zivju apjomus. Veselu zivju, to fileju un citu 
daļu kūpināšanai. Ražība atkarīga no kameras veida un 
zivju lieluma. 
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33. 

 

Kūpinātu zivju galvu nogriezējs. Pārsvarā izmanto 
kūpinātu reņģu, brētliņu un citu nelielu zivju galvu 
nogriešanai. Izvēlas pārstrādājot lielākus zivju apjomus. 

34. 

 

Zivju sālīšanas iekārta.  Paredzēta liela apjoma zivju 
pārstrādes uzņēmumiem, iekārtas ražība atkarīga no zivs 
veida un lieluma. 

35. 

 

Mucu apgāzējs. Paredzēta liela apjoma zivju pārstrādes 
uzņēmumiem, kuri iegādājas vai sāla zivis mucās. 

36. 

 

Zivs maltās gaļas gatavotājs. Iekārtas ražība 150 kg 
maltas gaļas masas stundā. Paredzēts visa veida zivju 
atgriezumiem. 

Palīgiekārtas: 
37. 

 

Kārbu padeves ceļi. 

38. 

 

Irbi ņu mazgāšanas iekārta. 

39. 

 

Grozi autoklāviem. Paredzēts konservu kārbu 
ievietošanai autoklāvos. 
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40. 

 

Sāls kaltētājs. Paredzēts sāls kaltēšanai līdz 80 °C. 

41. 

 

Rati zivju kūpināšanai. Paredzēts uz irbiņiem uzvērtu 
zivju sakarināšanai pirms kūpināšanas. Paredzēta maza 
apjoma zivju kūpināšanas kamerām. 

42. 

 

Dūmu ģenerators. Paredzēts dūmu ģenerēšanai, kuru 
tālāk novirza uz kūpināšanas kameru. 

43. 

 

Ledus ģenerators. Paredzēts ledus ģenerēšanai, kuru 
tālāk izmanto zivju atvēsināšanai. 

44. 

 

Plastmasas kastu mazgāšanas iekārta. 

45. 

 

Dubultsienu katls eļļas karsēšanai. Paredzēts eļļas 
sagatavošanai. 

46. 

 

Dubultsienu katls uzlējuma sagatavošanai. Paredzēts 
dažādu uzlējumu sagatavošanai. 

Avots: LLU sniegtie dati. 
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17. Pielikums 

 
Dzīvo zivju sugu izmantošanas veids Latvijā 

KOPĀ: Akvakultūra
Baltijas jūra un 
Rīgas jūras līcis 

Baltijas jūra un 
Rīgas jūras līcis 

Iekšējie 
ūdeņi

Imports KOPĀ:
Konservētā 

veidā
Kūpinātā 

veidā
Kaltētā vai 

vītinātā veidā
Sālītā 
veidā

Kaviāram
Dzīvā 
veidā

Atvēsinātā 
veidā

Saldētā 
veidā

Pārtikā lietojami 
atlikumi, subprodukti

Cits

Akmeņplekste 1 x 4 x x x x 7; 8; 10; 12; 14; 15; 18-22; 24-27; 29; 30, 32
Ālants 1 x 2 x x 4; 8; 30
Asaris 3 x x x 4 x x x x 4; 5; 8; 15; 29; 30; 32
Baltais amūrs 1 x 3 x x x 4; 8; 30
Brētliņa 2 x x 8 x x x x x x x x 1; 3; 7; 13; 15-34; 36
Forele 3 x x x 9 x x x x x x x x x 6; 8; 10; 13; 15; 18-22; 24-27; 29; 30; 32; 36
Karpa 3 x x x 6 x x x x x x 4; 5; 8; 10; 12; 14; 15; 18-22; 24-27; 29; 30, 32
Karūsa 1 x 5 x x x x x 4; 8; 10; 15; 29; 30, 32
Lasis 4 x x x x 9 x x x x x x x x x 6; 8; 10; 13; 15; 18-22; 24-27; 29; 30; 32; 36
Līdaka 2 x x 5 x x x x x 6; 8; 10; 13; 15; 18-22; 24-27; 29; 30; 32
Līnis 2 x x 4 x x x x 6; 7; 8; 10; 15; 29; 30, 32
Lucītis 2 x x 4 x x x x 7; 13; 29; 30; 32
Makrele 1 x 6 x x x x x x 1; 6; 8; 10; 13; 15; 18-22; 24-27; 29; 30; 32; 36
Menca 2 x x 7 x x x x x x x 6; 8; 10; 13; 15; 18-22; 24-27; 29; 30; 32; 36
Merlangs 1 x 2 x x 8; 13; 30
Nēģis 1 x 5 x x x x x 7; 13; 29; 30; 32
Palede 1 x nav informācijas
Palija 1 x 2 x x 8; 13; 30
Pikša 1 x 4 x x x x 6; 8; 10; 13; 15; 18-22; 24-27; 29; 30; 32
Platpieris 1 x 4 x x x x 4; 8; 10; 15; 29; 30, 32
Plaudis 2 x x 5 x x x x x 5; 8; 10; 12; 14; 15; 18-22; 24-27; 29; 30, 32
Plekste 2 x x 4 x x x x 7; 8; 10; 12-15; 18-22; 24-27; 29; 30, 32
Rauda 2 x x 4 x x x x 4; 8; 10; 15; 29; 30, 32
Reņģe 2 x x 7 x x x x x x x 1; 3; 7; 13; 15-34; 36
Salaka 2 x x 4 x x x x 7; 13; 15; 17-22; 24-27; 29; 30; 32; 33; 36
Sams 1 x 5 x x x x x 6; 8; 10; 13; 15; 18-22; 24-27; 29; 30; 32
Sīga 1 x 3 x x x 4; 5; 8; 13; 30
Store 1 x 5 x x x x x 8; 13; 30
Taimiņš 2 x x 7 x x x x x x x 6; 8; 10; 13; 15; 18-22; 24-27; 29; 30; 32
Tilapija 1 x 5 x x x x x 4; 8; 10; 13; 15; 18-22; 24-27; 29; 30; 32; 36
Vēdzele 1 x 3 x x x 6; 8; 13; 30
Vējzivs 1 x 3 x x x 13; 29; 30; 32
Vēzis 1 x 3 x x x 13; 30
Vimba 1 x 4 x x x x 4; 5; 8; 10; 13; 15; 29; 30, 32
Zandarts 3 x x x 6 x x x x x x 4; 8, 15; 18-22; 24-27; 29; 30; 32
Ziemeļu jūras bullis 1 x nav informācijas
Zutis 3 x x x 5 x x x x x 13; 15; 18-22; 24-27; 29; 30; 32
KOPĀ: x 16 13 17 11 4 37 18 27 9 8 3 13 35 34 7 12 x

nav informācijas

nav informācijas

Zivs nosaukums
Latvijas patēri ņam piedāvāto zivju ieguves veids/vieta Izmantošanas veids

Izmantotā tehnoloģija/iek ārtas

 
Avots: LVAEI izveidots pēc LLU sniegtās informācijas. 
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18. Pielikums 

 
Dzīvo zivju sugu izmantošanas veids pasaulē 

KOPĀ
:

Konservēt
ā veidā

Kūpinātā 
veidā

Kaltētā vai 
vītinātā veidā

Sālītā 
veidā

Kaviāra
m

Dzīvā 
veidā

Atvēsināt
ā veidā

Saldēt
ā 

Pārtikā lietojami 
atlikumi, subprodukti

Cits

Akmeņplekste 4 x x x x 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 18-22; 24-27; 29; 30, 32
Ālants 2 x x 4; 8; 30
Asaris 4 x x x x 4; 5; 8; 15; 29; 30; 32
Baltais amūrs 3 x x x 4; 8; 30
Brētliņa 8 x x x x x x x x 1; 3; 7; 12; 13; 15-34; 36
Forele 9 x x x x x x x x x 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 18-22; 24-27; 29; 30; 32; 36
Karpa 6 x x x x x x 4; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 18-22; 24-27; 29; 30, 32
Karūsa 5 x x x x x 4; 8; 10; 15; 29; 30, 32
Lasis 9 x x x x x x x x x 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 18-22; 24-27; 29; 30; 32; 36
Līdaka 5 x x x x x 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 18-22; 24-27; 29; 30; 32
Līnis 4 x x x x 6; 7; 8; 10; 15; 29; 30, 32
Lucītis 5 x x x x x 7; 13; 29; 30; 32
Makrele 7 x x x x x x x 1; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 18-22; 24-27; 29; 30; 32; 34; 36
Menca 8 x x x x x x x x 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 18-22; 24-27; 29; 30; 32; 36
Merlangs 7 x x x x x x x 8; 13; 30
Nēģis 5 x x x x x 7; 13; 29; 30; 32
Palede 2 x x nav informācijas
Palija 2 x x 8; 12; 13; 30
Pikša 6 x x x x x x 6; 7;  8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 18-22; 24-27; 29; 30; 32; 34
Platpieris 5 x x x x x 4; 8; 10; 15; 29; 30, 32
Plaudis 4 x x x x 5; 8; 10; 12; 14; 15; 18-22; 24-27; 29; 30, 32
Plekste 7 x x x x x x x 7; 8; 9; 10; 11; 12-15; 18-22; 24-27; 29; 30, 32
Rauda 4 x x x x 4; 8; 10; 15; 29; 30, 32
Reņģe 7 x x x x x x x 1; 3; 7; 12; 13; 15-34; 36
Salaka 4 x x x x 7; 13; 15; 17-22; 24-27; 29; 30; 32; 33; 34; 36
Sams 5 x x x x x 6; 8; 10; 13; 15; 18-22; 24-27; 29; 30; 32
Sīga 3 x x x 4; 5; 8; 13; 30
Store 8 x x x x x x x x 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18-27; 29; 30; 32
Taimiņš 8 x x x x x x x x 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 18-22; 24-27; 29; 30; 32; 36
Tilapija 5 x x x x x 4; 8; 10; 13; 15; 18-22; 24-27; 29; 30; 32; 36
Vēdzele 7 x x x x x x x 6; 7;  8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 18-22; 24-27; 29; 30; 32; 34
Vējzivs 3 x x x 13; 29; 30; 32
Vēzis 3 x x x 13; 30
Vimba 4 x x x x 4; 5; 8; 10; 13; 15; 29; 30, 32
Zandarts 6 x x x x x x 4; 8, 15; 18-22; 24-27; 29; 30; 32
Ziemeļu jūras bullis 2 x x 30
Zutis 5 x x x x x 12; 13; 15; 16; 18-22; 24-27; 29; 30; 32
KOPĀ: x 21 30 15 13 3 15 37 36 7 14 x

Izmantotā tehnoloģija/iek ārtasZivs nosaukums
Izmantošanas veids

 
Avots: LVAEI izveidots pēc LLU sniegtās informācijas. 
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19. Pielikums 
 

Zivju produkcijas izmantošanas veids Latvijā 
 

Dažādu zivju sugu izmantošanas veids LATVIJĀ ("x"): 

Zivju iedalījums Konservētā 
veidā 

Kūpinātā 
veidā 

Kaltētā vai 
vītinātā 
veidā 

Sālītā 
veidā 

Kaviāram 
Dzīvā 
veidā 

Atvēsītā vai 
saldētā veidā 

Pārtikā lietojami 
atlikumi, subprodukti 

Cits 

Izmantotā 
tehnoloģija/iekārtas 

                        

1 Svaigas vai atvēsinātas zivis                     

1.1 Lašu dzimtas zivis X X   X X   X X X 
6; 8; 10; 13; 18-22; 24-27; 

29; 30; 32; 36 

1.2 Plekstveidīgās zivis X X         X     
7; 8; 10; 12; 14; 18-22; 24-

27; 29; 30, 32 

1.3 Tunzivis X X         X     
6; 8; 10; 13; 18-22; 24-27; 

30; 32 

1.4 Siļķes X X   X     X   X 
1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 17; 18-27; 29; 30; 

32; 34; 36 

1.5 Anšovi X   X X     X   X 
1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 17; 18-27; 29; 30; 

32; 34; 36 

1.6 
Sardīnes, sardinellas, brētliņas, 
makreles, stavridas 

X X   X     X   X 
1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 17; 18-27; 29; 30; 

32; 34; 36 

1.7 Mencas X X   X     X X X 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
17; 18-22; 24-27; 29; 30; 

32; 36 

1.8 Pikšas, saidas X X         X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
17; 18-22; 24-27; 29; 30; 

32; 36 

1.9 Merlūzas un heki X           X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
17; 18-22; 24-27; 29; 30; 

32; 36 
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1.10 Putasu   X         X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
17; 18-22; 24-27; 29; 30; 

32; 36 

1.11 Merlangi, pollaki, jūras līdakas             X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
17; 18-22; 24-27; 29; 30; 

32; 36 

1.12 Tilapijas X X         X   X 
4; 8; 10; 13; 18-22; 24-27; 

29; 30; 32; 36 

1.13 Sami X X X       X     
6; 8; 10; 13; 18-22; 24-27; 

29; 30; 32 

1.14 Karpas X X X       X     
4; 5; 8; 10; 12; 14; 18-22; 

24-27; 29; 30, 32 

1.15 Zuši X X         X     
13; 18-22; 24-27; 29; 30; 

32 
2 Saldētas zivis                     

2.1 Lašu dzimtas zivis X X   X     X   X 
6; 8; 10; 13; 15; 18-22; 24-

27; 29; 30; 32; 36 

2.2 Tilapijas X X         X     
4; 8; 10; 13; 15; 18-22; 24-

27; 29; 30; 32; 36 

2.3 Sami X X         X     
6; 8; 10; 13; 15; 18-22; 24-

27; 29; 30; 32 

2.4 Karpas X X         X     
4; 5; 8; 10; 12; 14; 15; 18-

22; 24-27; 29; 30, 32 

2.5 Zuši X X         X     
13; 15; 18-22; 24-27; 29; 

30; 32 

2.6 Plekstveidīgās zivis  X X         X     
7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 
18-22; 24-27; 29; 30, 32 

2.7 Tunzivis X X         X     
1; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
15; 18-22; 24-27; 29; 30; 

32; 36 

2.8 
Siļķes, sardīnes, sardinellas, brētliņas 
vai šprotes, makreles, stavridas 

X X   X     X   X 
1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 15; 17; 18-27; 29; 

30; 32; 34; 35; 36 

2.9 Mencas X X   X     X X   
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
15; 17; 18-22; 24-27; 29; 

30; 32; 34; 35; 36 
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2.10 Pikšas, saidas X X         X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
15; 17; 18-22; 24-27; 29; 

30; 32; 34; 35; 36 

2.11 Merlūzas, heki X           X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
15; 17; 18-22; 24-27; 29; 

30; 32; 34; 35; 36 

2.12 Putasu   X         X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
15; 17; 18-22; 24-27; 29; 

30; 32; 34; 35; 36 

3 
Svaiga, atdzesētas vai saldēta zivju 
fileja un citāds zivju mīkstums (malts 
vai nemalts) 

                    

3.1 Tilapija             X     
10; 13; 14; 18-22; 23-27; 

30; 32; 36 

3.2 Sams X X         X     
10; 13; 14; 18-22; 23-27; 

30; 32; 36 

3.3 Nīlas asars             X     
10; 13; 14; 18-22; 23-27; 

30; 32; 36 

3.4 Lašu dzimtas zivis X X   X     X   X 
10; 13; 14; 18-22; 23-27; 

30; 32; 36 

3.5 Plekstveidīgās zivis X X         X     
10; 13; 14; 18-22; 23-27; 

30; 32; 36 

3.6 Mencas, saidas X X         X   X 
10; 13; 14; 18-22; 23-27; 

30; 32; 36 

3.7 Pikšas X X         X     
10; 13; 14; 15; 18-22; 23-

27; 30; 32 

3.8 Merlūzas, heks X           X     
10; 13; 14; 15; 18-22; 23-

27; 30; 32 

3.9 Merlangs, jūras līdaka   X         X     
10; 13; 14; 15; 18-22; 23-

27; 30; 32 

3.10 Siļķes X X   X     X   X 
10; 13; 14; 15; 18-22; 23-

27; 30; 32 

3.11 Tunzivs X X         X     
10; 13; 14; 15; 18-22; 23-

27; 30; 32 

Avots: LVAEI izveidots pēc LLU sniegtās informācijas. 
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20. Pielikums 

Zivju produkcijas izmantošanas veids pasaulē 
 

                        

Izmantošanas veids PASAULĒ ("x"): 

Zivju iedalījums Konservētā 
veidā 

Kūpinātā 
veidā 

Kaltētā vai 
vītinātas 

veidā 

Sālītā 
veidā 

Kaviāram 
Dzīvā 
veidā 

Atvēsinātā 
vai saldētā 

veidā 

Pārtikā lietojami 
atlikumi, subprodukti 

Cits 

Izmantotā 
tehnoloģija/iekārtas 

                        

1 Svaigas vai atvēsinātas zivis                     

1.1 Lašu dzimtas zivis X X   X X   X X X 
6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 18-
22; 24-27; 29; 30; 32; 36 

1.2 Plekstveidīgās zivis X X         X     
7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 18-

22; 24-27; 29; 30, 32 

1.3 Tunzivis X X   X     X X X 
1; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
18-22; 24-27; 29; 30; 32; 

36 

1.4 Siļķes X X   X     X   X 
1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 17; 18-27; 29; 30; 

32; 34; 35; 36 

1.5 Anšovi  X   X X     X   X 
1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 17; 18-27; 29; 30; 

32; 34; 35; 36 

1.6 Sardīnes , sardinellas, brētliņas, makreles X X X X     X   X 
1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 17; 18-27; 29; 30; 

32; 34; 35; 36 

1.7 Stavridas X X   X     X   X 
1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 17; 18-27; 29; 30; 

32; 34; 35; 36 

1.8 Kobijas, zobenzivis X X   X     X     
1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 17; 18-27; 29; 30; 

32; 34; 35; 36 
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1.9 Mencas X X X X     X X X 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
17; 18-22; 24-27; 29; 30; 

32; 34; 35; 36 

1.10 Pikšas X X X X     X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
17; 18-22; 24-27; 29; 30; 

32; 34; 35; 36 

1.11 Saidas  X X X X     X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
17; 18-22; 24-27; 29; 30; 

32; 34; 35; 36 

1.12 Merlūzas un heki X X X X     X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
17; 18-22; 24-27; 29; 30; 

32; 34; 35; 36 

1.13 Putasu X X X X     X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
17; 18-22; 24-27; 29; 30; 

32; 34; 35; 36 

1.14 Pollaki, jūras līdakas X X X X     X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
17; 18-22; 24-27; 29; 30; 

32; 34; 35; 36 

1.15 Tilapijas X X         X   X 
4; 8; 10; 13; 18-22; 24-27; 

29; 30; 32; 36 

1.16 Sami X X X       X     
6; 8; 10; 13; 18-22; 24-27; 

29; 30; 32 

1.17 Karpas X X X       X     
4; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 
18-22; 24-27; 29; 30, 32 

1.18 Zuši X X         X     
12; 13; 18-22; 24-27; 29; 

30; 32 

2 Saldētas zivis                     

2.1 Lašu dzimtas zivis X X   X     X     
6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 
16; 18-22; 24-27; 29; 30; 

32; 36 

2.2 Tilapijas X X         X     
4; 8; 10; 13; 15; 18-22; 24-

27; 29; 30; 32; 36 

2.3 Sami X X         X     
6; 8; 10; 13; 15; 18-22; 24-

27; 29; 30; 32 

2.4 Karpas X X         X     
4; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 
18-22; 24-27; 29; 30, 32 
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2.5 Zuši X X         X     
12; 13; 15; 16; 18-22; 24-

27; 29; 30; 32 

2.6 Plekstveidīgās zivis X X         X     
7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 
16; 18-22; 24-27; 29; 30, 

32 

2.7 Tunzivis X X   X     X X   
1; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
15; 16; 18-22; 24-27; 29; 

30; 32; 36 

2.8 
Siļķes, sardīnes, sardinellas, brētliņas vai 
šprotes, makreles, stavridas 

X X   X     X X   
1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 15; 16; 17; 18-27; 

29; 30; 32; 34; 35; 36 

2.9 Kobijas, zobenzivis X X   X     X     
1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 15; 16; 17; 18-27; 

29; 30; 32; 34; 35; 36 

2.10 Mencas X X   X     X X   
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
15; 16; 17; 18-22; 24-27; 

29; 30; 32; 34; 35; 36 

2.11 Pikšas X X   X     X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
15; 16; 17; 18-22; 24-27; 

29; 30; 32; 34; 35; 36 

2.12 Saidas X X   X     X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
15; 16; 17; 18-22; 24-27; 

29; 30; 32; 34; 35; 36 

2.13 Merlūzas, heki X X   X     X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
15; 16; 17; 18-22; 24-27; 

29; 30; 32; 34; 35; 36 

2.14 Putasu X X   X     X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
15; 16; 17; 18-22; 24-27; 

29; 30; 32; 34; 35; 36 

2.15 Merlangi, pollaki, jūras līdakas X X   X     X     
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
15; 16; 17; 18-22; 24-27; 

29; 30; 32; 34; 35; 36 

3 
Svaiga, atdzesētas vai saldēta zivju fileja 
un citāds zivju mīkstums (malts vai 
nemalts) 

                    

3.1 Tilapija, sams, Nīlas asaris X X X X     X   X 
10; 12; 13; 14; 18-27; 30; 

32; 34; 35; 36 
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3.2 Lašu dzimtas zivis X X X X     X X X 
10; 12; 13; 14; 18-27; 30; 

32; 34; 35; 36 

3.3 Plekstveidīgās zivis, mencas X X X X     X X X 
10; 12; 13; 14; 18-27; 30; 

32; 34; 35; 36 

3.4 Pikšas X X   X     X     
10; 12; 13; 14; 15; 16; 18-

27; 30; 32; 34; 35; 36 

3.5 Saidas X X   X     X     
10; 12; 13; 14; 15; 16; 18-

27; 30; 32; 34; 35; 36 

3.6 Heki X X   X     X     
10; 12; 13; 14; 15; 16; 18-

27; 30; 32; 34; 35; 36 

3.7 Merlangi, jūras līdakas X X   X     X     
10; 12; 13; 14; 15; 16; 18-

27; 30; 32; 34; 35; 36 

3.8 Siļķes X X X X     X   X 
10; 12; 13; 14; 15; 16; 18-

27; 30; 32; 34; 35; 36 

3.9 Tunzivs X X   X     X X   
10; 12; 13; 14; 15; 16; 18-

27; 30; 32; 34; 35; 36 

Avots: LVAEI izveidots pēc LLU sniegtās informācijas. 
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21. Pielikums 

Dažādi zivju apstrādes veidi pasaulē 
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21. pielikuma turpinājums 
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 21. pielikuma turpinājums 

 

Avots: LLU sniegtā informācija. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


