
1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Atskaite 

Rīcības programmas Eiropas Jūrlietu un  

zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 

2014-2020 

ZRP ieguldījumi akvakultūrā KZP mērķu 

sasniegšanai  

 

 

 

 

 

2017. gada decembris  

  

 



2 

 

2 

 

Saturs 

LIETOTIE SAĪSINĀJUMI .............................................................................................. 3 

KOPSAVILKUMS ............................................................................................................. 4 

DARBA SATURS............................................................................................................... 5 

IZMANTOTIE MATERIĀLI UN APKOPOTIE DATI ................................................ 6 

IZVĒLĒTĀS METODES .................................................................................................. 7 

DATU ANALĪZE ............................................................................................................. 12 

1.Akvakultūras efektivitātes novērtējums kopsavilkums attiecībā pret šī brīža 

KZP mērķa redakciju........................................................................................... 12 

1.1. Identificētie rādītāji prioritātes mērķa snieguma raksturošanai ...................................... 12 

1.2. Akvakultūras ekonomisko rādītāju un tos ietekmējošo faktoru (politiskos, ekonomiskos, 

atbalsta - EZF, EJZF, KF, ERAF, ESF) izvērtējums laika periodā 2007-2016 ..................... 16 

2. EJZF  ietvaros īstenoto pasākumu zivsaimniecības attīstībai ietekmes uz 

mērķa "Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru"  izvērtējums un 

priekšlikumi atbalsta pasākumiem KZP mērķa efektīvākai sasniegšanai ........... 24 

2.1. Prioritātes vispārīgs apskats ............................................................................................ 24 

2.2. Konkrētā mērķa “Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas, tostarp 

energoefektivitātes palielināšanas, un zināšanu pārneses stiprināšanai” snieguma un 

perspektīvu izvērtējums ......................................................................................................... 25 

2.3. Konkrētā mērķa "Akvakultūras uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspējas un 

dzīvotspējas palielināšana, tostarp drošības un darba apstākļu uzlabošana" snieguma 

izvērtējums ............................................................................................................................. 28 

2.4. Konkrētā mērķa "Tādas akvakultūras veicināšana, kurā tiek nodrošināta augsta līmeņa 

vides aizsardzība, un dzīvnieku veselības un labturības un sabiedrības veselības un drošības 

veicināšana" snieguma izvērtējums ....................................................................................... 31 

2.5. Faktori, kas ietekmē prioritātes mērķu sasniegšanu ....................................................... 34 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI .................................................................................... 38 

PIELIKUMI ..................................................................................................................... 42 

1.pielikums. ZRP 2014-2020 2.prioritātes konkrētie mērķi un izvēlētie pasākumi 

akvakultūrā .......................................................................................................... 43 

2.Pielikums .......................................................................................................... 44 

3.Pielikums .......................................................................................................... 46 

4.Pielikums .......................................................................................................... 52 

5.pielikums. ......................................................................................................... 53 

 



3 

 

3 

 

LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 

AREI – Agroresursu un ekonomikas institūts 

CSP – Centrālā statistikas pārvalde 

EK – Eiropas Komisija 

EJZF – Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

EUR - eiro 

EZF – Eiropas zivsaimniecības fonds (2007-2013) 

FAME - Eiropas Komisijas Zivsaimniecības un akvakultūras monitorings un 

novērtēšana 

FM – Finanšu ministrija 

KZP- Kopējā zivsaimniecības politika 

LAD – Lauku atbalsta dienests 

LAP – Lauku attīstības programma 

LLU – Latvijas lauksaimniecības universitāte 

MK – Ministru kabinets 

PVD – Pārtikas un veterinārais dienests 

SP – Savienības prioritāte 

SVID – stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

VID – Valsts ieņēmumu dienests 

ZRP –Zivsaimniecības Rīcības programma 



4 

 

4 

 

KOPSAVILKUMS 

  

 Darbā ir veikts ZRP 2014-2020 atbalsta ieguldījuma novērtējums mērķa-veicināt 

vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu akvakultūru - sasniegšanā.  

Darba ietvaros tikas identificēta skaitliski ierobežota rādītāju kopa, ar ko raksturot 

prioritātes mērķu sasniegšanu. Tā kā ZRP 2014-2020 Latvija ir izvēlējusies 4 pasākumus 

akvakultūrā, tika izvēlēti 5 rādītāji, no kuriem katra pasākuma sniegumu raksturo viens 

rādītājs, bet viens rādītājs - darba ražīguma izmaiņas – raksturo visas prioritātes 

sniegumu. Ar minētajiem rādītājiem tika vērtēts arī iepriekšējā perioda sniegums, ja tajā 

tika īstenoti līdzīgi pasākumi. 

Pasākumu ekonomiskās ietekmes vērtēšanai tika izveidots datu panelis ar gada 

pārskatu informāciju par 151 akvakultūras uzņēmumu. Aprēķini tika veikti ar 

ekonometriskām metodēm, nodalot atbalsta saņēmēju grupu un kontroles grupu. 

Izvērtējot rezultātus, kas iegūti no rādītāju “darba ražīguma izmaiņas” un 

“ražošanas izmaksu daļas izmaiņas akvakultūras saimniecību neto apgrozījumā” 

aprēķiniem, var vērtēt, ka ZRP atbalsta ieguldījums no 2007.līdz 2015.gadam atbalsta 

saņēmēju ražošanas efektivitātes un konkurētspējas pieaugumā ir bijis nozīmīgs. Tomēr 

ārējo faktoru ietekmē (krīze u.c.) kopējā sektora izaugsme ir svārstīga. 

Pašreizējā periodā līdzšinējais īstenošanas progress apjomīgākajā akvakultūras 

pasākumā „produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” sasniedzis 24% no plānotā, un turpmākā 

attīstība ir atkarīga galvenokārt no lielu investoru intereses ienākt nozarē. Sekmīga un 

aktīva projektu realizācija ir atkarīga no daudziem faktoriem (speciālistu pieejamība, 

inovācijas, augsts un noturīgs pieprasījums pēc produkcijas, lielāka drošība atiecībā pret 

ieguldījumu riskiem). 

Lai palielinātu uzņēmēju ieinteresētību piedalīties atbalsta pasākumos, īpaši 

pasākumā „produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”, ļoti būtiski ir mazināt ieguldījumu riskus. 

Būtiskākie virzieni šajā jomā ir atbalsts zivju krājumu apdrošināšanai, kā arī elastīgāki 

nosacījumi attiecībā uz produkcijas apjomu vai neto apgrozījuma nesasniegšanu vienā 

konkrētā gadā, ja citos gados plānotie apjomi tiek sasniegti, kā arī labvēlīgāki nosacījumi 

jauniem akvakultūras uzņēmumiem. 

Lai pilnveidotu pasākumu nosacījumus atbilstoši nozares vajadzībām un sekmētu 

programmas mērķu izpildi, ir lietderīgi veikt padziļinātus pētījumus detalizētai pasākumu 

nosacījumu izstrādei. 

Ziņojumu sagatavoja Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Ekonomikas 

Pētniecības centra (EPC) Lauku attīstības novērtēšanas daļas (LAND) pētnieki Dr.oec. 

A.Vēveris un MBA J.Hāzners, sadarbībā ar Mg.sc.ing. E.Bengu. Ziņojuma sadaļu par 

pasākuma “Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus” izvērtējumu sagatavoja 

Daugavpils Universitātes pētnieki: Dr.biol. Artūrs Škute un Dr.biol. Mihails Pupiņš. 

 Darba autori izsaka pateicību Valsts ieņēmumu dienestam par atsaucību gada 

pārskatu datu sagatavošanā par akvakultūras uzņēmumiem, kā arī CSP Lauksaimniecības 

un vides statistikas departamentam par sagatavoto statistikas informāciju. Pateicība arī 

ZST un BIOR speciālistiem, LAD pārstāvjiem, kā arī zivsaimniekiem, kuri sniedza savu 

redzējumu intervijās. 
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DARBA SATURS 

 Darbam izvirzītais mērķis bija novērtēt atbalstu akvakultūrai mērķa-veicināt vides 

ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu akvakultūru- sasniegšanā.  

Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi darba uzdevumi: 

1. Akvakultūras efektivitātes novērtējuma kopsavilkums attiecībā pret šī brīža KZP 

mērķa redakciju.  

a) ierobežotas rādītāju kopas identificēšana, kas raksturo prioritātes mērķu 

sasniegšanu;  

b) akvakultūras ekonomisko rādītāju un tos ietekmējošo faktoru (politisko, 

ekonomisko, atbalsta - EZF, EJZF, KF, ERAF, ESF) izvērtējums par laika periodu no 

2007. -2016. gadam balstoties uz iepriekš noteiktajiem rādītājiem.   

2. EJZF ietvaros īstenoto pasākumu akvakultūras attīstībai ietekmes uz mērķa 

"Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru" izvērtējums un 

priekšlikumi atbalsta pasākumiem KZP mērķa efektīvākai sasniegšanai. 

3.Secinājumu un ieteikumu izstrāde. 

 

Darba apjoms ir 43 lpp., neskaitot pielikumus. Darbā iekļauti 16 attēli, 7 tabulas 

un 6 pielikumi. Darbā ir 2 nodaļas, kas sadalītas vairākās apakšnodaļās. Darba struktūra ir 

veidota atbilstoši mērķa sasniegšanai izvirzītajiem darba uzdevumiem. Atvēlētais izpildes 

laiks, kā arī pieejamā informācija un dati noteica šī darba apjomu, detalizācijas pakāpi un 

rezultātus. 
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IZMANTOTIE MATERIĀLI UN APKOPOTIE DATI 

  

Rādītāju kopas sagatavošanai izmantoti EK materiāli, kā arī ZRP 2007-2013, ZRP 

2014-2020, atbilstošo pasākumu Ministru Kabineta (MK) noteikumi, kā arī pētījumi 

akvakultūras jomā un ekonomikā, kā arī citu ES fondu novērtējumi.  

Akvakultūras ekonomisko rādītāju izvērtēšanai izmantoti šādi datu avoti: 

1. CSP dati par ekonomiski aktīvajiem akvakultūras uzņēmumiem (uzņēmumu skaits, 

saražotie un pārdotie apjomi, cenas) 2005.-2016.g. 

2. PVD dati par reģistrētajiem akvakultūras uzņēmumiem un audzētavām 

3. LAD datu bāzes dati par atbalsta saņemšanu akvakultūras pasākumos (ZRP 2007-

2013 un ZRP 2014-2020) laika periodā līdz 17.08.2017.g. 

4. VID dati par izvēlētajiem uzņēmumiem par 2007.-2015.g. (iesniegts saraksts ar 151 

uzņēmumu, kuri ir saņēmuši atbalstu akvakultūrā vai atrodas CSP aktīvo uzņēmumu 

sarakstā). Dati tika pieprasīti arī par 2016.gadu, tomēr VID šādus datus nevarēja 

iesniegt, jo pieprasījuma sagatavošanā laikā (2017.g.septembris) tie vēl nebija 

apkopoti. 

5. Dati no Finanšu ministrijas (FM) un Altum par citu fondu un atbalsta instrumentu 

izmantošanu akvakultūras uzņēmumos (sākot no 2004.-2006.g. programmēšanas 

perioda). Par Altum programmām saņemtie dati aptver 2015.-2016.g. periodu. 

6. Papildus informācijas iegūšanai veiktas konsultācijas ar nozares speciālistiem (ZST, 

BIOR), kā arī LAD pārstāvjiem.  

Dati par dīķsaimniecību hidroķīmiju, hidroloģisko režīmu, telpiski – funkcionālo 

struktūru un dīķu apsaimniekošanas modeli tika iegūti izbraukumos uz saimniecībām. 

Dati par dīķsaimniecību bioloģisko daudzveidību un atbalsta piešķiršanas pasākuma 

vērtējumu, un atbalsta saņēmēju galvenajiem ieguvumiem tika iegūti, izmantojot 

intervijas un anketēšanas metodes. 
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IZVĒLĒTĀS METODES 

Atbilstoši darba mērķim un uzdevumiem, kā arī, ievērojot datu pieejamību un 

kvalitāti, darba veikšanai izmantotas kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes. Metožu izvēle 

ir veikta atbilstoši EJZF novērtēšanas vadlīniju aktuālajai redakcijai, ņemot vērā 

pieejamos datu avotus un izvēlētos rādītājus. Darbā ir izmantotas visu triju veidu metodes, 

kuras atbilstoši Vadlīnijām ir paredzētas izmantošanai novērtējumos
1
: 

1. Pamata novērtēšanas metodes, kas balstītas uz pieejamo nozares statistikas un LAD 

datu bāzes informācijas analīzi; 

2. Padziļinātās kvalitatīvās metodes, kas balstītas uz intervijām un apsekojumiem; 

3. Kvantitatīvās metodes: kontrafakta analīze (t.i. atbalsta ietekmes kvantitatīvs 

novērtējums, salīdzinot atbalsta saņēmēju grupu un kontroles grupu). 

Turpinājumā aprakstīta konkrētu metožu pielietošana. 

Ražošanas izmaksu daļu uzņēmumu neto apgrozījumā iespējams aprēķināt ar 

divām metodēm atkarībā no datu pieejamības. Ar apgrozījuma metodi šo mainīgo nosaka, 

izdalot pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu, pārdošanas izmaksu, administrācijas 

izmaksu un pārējo saimnieciskās darbības izmaksu summu ar neto apgrozījuma un pārējo 

saimnieciskās darbības ieņēmumu summu. Ar perioda metodi šo mainīgo nosaka, izdalot 

materiālu izmaksu, personāla izmaksu un pārējo saimnieciskās darbības izmaksu summu 

ar neto apgrozījuma, gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņu un 

pārējo saimnieciskās darbības ieņēmumu summu.  

Kapitāla izmaksu daļu uzņēmumu neto apgrozījumā iespējams aprēķināt ar divām 

metodēm atkarībā no datu pieejamības. Ar apgrozījuma metodi šo mainīgo nosaka, izdalot 

pamatlīdzekļu nolietojumu ar neto apgrozījuma un pārējo saimnieciskās darbības 

ieņēmumu summu. Ar perioda metodi šo mainīgo nosaka, izdalot pamatlīdzekļu 

nolietojumu ar neto apgrozījuma, gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu 

izmaiņu un pārējo saimnieciskās darbības ieņēmumu summu.  

Darba ražīgumu aprēķina, izdalot neto apgrozījumu ar uzņēmumā strādājošo 

vidējo skaitu. Perioda metode mainīgo aprēķinā nav izmantojama sakarā ar to, ka dati par 

gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņām saņēmējiem un 

nesaņēmējiem periodā pirms programmas nav pieejami.  

Lai nodrošinātu vairāku secīgu programmas atbalsta periodu novērtējumu 

savietojamību un nepārtrauktību, ZRP 2007-2013 novērtēšanai tiek izmantoti ZRP 2014-

2020 novērtēšanai aprobētie ekonomiskie mainīgie.  

Šo ekonomisko mainīgo izmaiņu novērtējumā ir izmantotas sekojošas 

kvazieksperimentālā dizaina metodes: 

 „naïve” DiD metode (starpību starpība); 

 kombinētā DiD un tiecības indeksa pielīdzināšana kondicionālā DiD (PSM-DID) 

metode; 

 vispārinātā tiecības indeksa pielīdzināšana (GPSM). 

Šo metožu pielietošana novērtēšanā ir ieteikta Eiropas Komisijas Zivsaimniecības 

un akvakultūras monitoringa un novērtēšanas vadlīnijās.
2
  

                                                 
1
 EUROPEAN COMMISSION - Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries 

Unit D.3 2017: FAME SU EMFF Evaluation working paper, Brussels. October 2017, p.20. 
2
 Turpat, p.22. 
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Kombinētās PSM-DiD un GPSM metodes izmantošanā par neatkarīgajiem 

mainīgajiem (kovariātiem) saņēmēju un nesaņēmēju raksturošanai periodā pirms 

intervences tiek izmantoti bilances dati. 

Atbalsta grupā ietilpst 50 vienības, kontroles grupā ietilpst 16 vienības. Jāņem 

vērā, ka kontroles grupas relatīvi nelielais apmērs neļauj novērst iespēju, ka, piemērojot 

kopējā atbalsta apgabala nosacījumu, pielīdzināto saņēmēju grupā netiks iekļautas tādas 

vienības, kuru tiecības indekss atradīsies ārpus kontroles grupas vienībām aprēķināto 

tiecības indeksu spektra. Ņemot vērā relatīvi nelielo datu apjomu kvazieksperimentālā 

dizaina metožu izmantošanai, ar visām trīs metodēm iegūtie rezultātu statistiskā ticamība 

nav augsta. Tādējādi iegūtos rezultātus nepieciešams uztvert ar piesardzību, un secinājumi 

jāizdara pēc šo metožu triangulācijas.  

 „Naïve” DiD metodes ietver divu veidu starpību secīgu aprēķināšanu. Vispirms 

tiek aprēķinātas attiecīgo mainīgo vidējās vērtības saņēmēju un nesaņēmēju grupās 

periodā pirms un pēc intervences. Pēc tam tiek aprēķināta šo mainīgo starpības atsevišķi 

saņēmējiem un nesaņēmējiem pēc un pirms intervences. Aprēķināto mainīgo starpība 

(starpību starpība) pēc un pirms intervences ir novērtētās iznākuma mainīgā faktiskās 

izmaiņas intervences ietekmē. 

PSM-DiD metodes izmantošanā ir šādi secīgi posmi: 

1. Tiek izvēlēti neatkarīgie mainīgie (kovariāti) saņēmēju un nesaņēmēju raksturošanai 

periodā pirms intervences. 

2. Tiek izveidots LOGIT regresijas vienādojums tiecības indeksa noteikšanai. 

3. Tiek izmantots kopējā atbalsta apgabals, tādējādi vienādojuma sastādīšanā netiek 

iekļautas tās saņēmēju un nesaņēmēju vienības, kuru tiecības indeksi pārsniedz/ 

nesasniedz lielākās/ mazākās tiecības indeksa vērtības saņēmēju/ nesaņēmēju grupās.  

4. Tiek noteikts nepieciešamais tiecības indeksu sadalījums vairākos (parasti piecos) 

blokos, lai nodrošinātu to, ka vidējais tiecības indekss saņēmējiem un nesaņēmējiem 

katra bloka iekšienē nav atšķirīgs.  

5. Tiek veikta automātiska tiecības indeksa līdzsvarotības nosacījuma testēšana 

6. Līdzsvarotības nosacījumu neizpildīšanās gadījumā tiecības indekss nav izmantojams 

turpmākajā pielīdzināšanā, un nepieciešams mainīt regresijas vienādojumā iekļauto 

kovariātu loku, vai nu samazinot kovariātu skaitu, vai arī iekļaujot augstākas pakāpes 

kovariātus (parasti esošo kovariātu kvadrātā vai kubā kāpinātas vērtības). 

7. Līdzsvarotības nosacījuma izpildīšanās gadījumā tiek veikta tiecības indeksu 

pielīdzināšana izvēlētajiem mainīgajiem, izmantojot tuvākā kaimiņa, rādiusa un 

kodola metodes. 

8. Balstoties uz t-testa rezultātiem, tiek izvēlēti novērtējuma rezultāti ar augstāko 

statistisko ticamību.  

GPSM metodes izmantošanā ir šādi secīgi posmi: 

1. Tiek izvēlēti neatkarīgie mainīgie (kovariāti) saņēmēju un nesaņēmēju raksturošanai 

periodā pirms intervences. 

2. Tiek novērtēts vispārinātais tiecības indekss, izmantojot atbalsta mainīgā (publiskā 

finansējuma) logaritmisko transformāciju. 

3. Trokšņu normalitātes un sadalījumu līdzīguma noteikšanai tiek veikts Kolmogorova-

Smirnova tests. 

4. Potenciālo atbalsta vērtību kopa tiek sadalīta trīs intervālos (katra atbalsta intervāla 

reprezentatīvajā punktā novērtētās vispārinātā tiecības indeksa vērtības tiek sadalītas 

trīs intervālos). Tiek noteikta kopsavilkuma statistika par katra atbalsta intervāla 

reprezentatīvajā punktā novērtētajām vispārinātā tiecības indeksa vērtībām. 
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5. Pēc vispārinātā tiecības indeksa vērtību sadalīšanas trīs intervālos nepieciešams veikt 

divpusējo t-testu, lai pārliecinātos, ka novadus raksturojošo mainīgo (kovariātu) 

kondicionālās vidējās vērtības periodā pirms intervences pie aprēķinātā vispārinātā 

tiecības indeksa nav atšķirīgas vienībām, kuras ietilpst attiecīgajā atbalsta intervālā un 

vienībām, kuras ietilpst visos pārējos atbalsta intervālos.  

6. Tiek sastādīti regresijas modeļa vienādojumi katram no iznākuma mainīgajiem.  

7. Novērtētās iznākuma mainīgā faktiskās izmaiņas intervences ietekmē nosaka, 

aprēķinot vidējo vērtību no visos izvēlētajos intervālos (parasti 10) noteiktā ATE 

(dozas - respondēšanas funkcijas vērtībām).  

GPSM metode atšķirībā no iepriekšējām vērtē ne tikai atbalsta saņemšanas faktu, 

bet arī saņemtā atbalsta summu. Tā galvenokārt paredzēta atbalsta ietekmes novērtēšanai 

tajos gadījumos, kad visas (vai gandrīz visas) saimnieciskās vienības ir saņēmušas 

atbalstu un tā apmērs ir būtiski atšķirīgs.  

Saņēmēju un nesaņēmēju 2007-2013 periodā ekonomisko mainīgo vērtības tiek 

noteiktas pirms un pēc šī perioda. Parasti novērtējumos par gadu pirms programmas tiek 

noteikts programmas sākuma gads (2007.), nevis gads pirms programmas sākšanās 

(2006.), jo atbalstam pirmajā gadā parasti ietekmes vēl nav. Par gadu pēc programmas 

parasti tiek noteikts gads pēc intervences beigšanās (2016). Ņemot vērā, ka no VID 

saņemtajā datu masīvā pēdējais pieejamais gads bija 2015., novērtējumā ir izmantota laika 

rinda no 2007. līdz 2015.gadam.  

Parastā novērtējumu problēma ir atevišķu mainīgo vērtību nepieejamība 

izveidotajā datu panelī. Tāpēc vispārpieņemta prakse ir attiecīgo mainīgo vērtību 

noteikšana ar vairāku (parasti 2-3) secīgu gadu vidējo vērtību. 

Lai datu panelim pieejamo vienību skaits būtu pietiekams kontrafakta analīzes veikšanai, 

vidējo vērtību aprēķināšana tika piemērota četru gadu periodam. 

Novērtēšanas rādītāju izvēlei izmantota: dokumentu izpēte, analīzes un sintēzes 

metode. 

Akvakultūras sektora analīzei izmantotas šādas metodes: statistikas datu analīze, 

laika rindu analīze; grafiskā metode.  

Pasākuma “akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus” ietekmes uz 

ekosistēmām un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu izvērtēšanai tika izstrādāta 

kompleksa metode, kas ietver objektīvus pētījumus (bioloģisko un ķīmisko novērojumu 

metodes) un ekspertu novērtējumus, kurus veic, izmantojot anketēšanas un intervijas 

metodes (4.pielikums). 

Par vispiemērotāko objektīvu bioloģiskās daudzveidības izvērtēšanas metodi tiek 

uzskatīta indikatorsugu biodaudzveidības analīze. Tā kā biodaudzveidības novērtējums 

tika veikts rudenī, kad nebija iespējams veikt indikatorsugu uzskaiti dabā, tādēļ lai iegūtu 

objektīvus datus par bioloģisko daudzveidību, aptaujas anketās tika iekļauti jautājumi par 

akvakultūrai aktuālu zīdītāju, putnu, abinieku, rāpuļu, zivju un bezmugurkaulnieku 

izplatību un to populāciju blīvumu. Respondentiem tika piedāvāts arī subjektīvi novērtēt 

zivsaimniecības uzņēmuma darbības riskus, kas ir saistīti ar plēsīgām un invazīvām 

dzīvnieku sugām. 

Dati ieguvei no 31 saimniecības, kuras pieteicās atbalsta maksājumiem tika 

izvēlētas 10 saimniecības, izmantojot galveno kritēriju (dīķu platība un reģions) trīs 

dimensiju modeli. Tika ņemta vērā arī dīķsaimniecību atrašanās Natura 2000 teritorijā 

(skat.4-1 attēlu). 
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4-1 attēls Vides maksājumiem pieteikto uzņēmumu (zili punkti) un 10 atlasīto akvakultūras 

uzņēmumu (sarkani punkti) sadalījums pa plānošanas reģioniem (1 – Kurzeme; 2 – 

Zemgale; 3 – Latgale; 4 – Vidzeme; 5 – Pierīga) un maksājumiem pieteiktām dīķu platībām. 

Analizējot maksājumiem pieteikto dīķsaimniecību dīķu platību datu rindu, tika 

konstatēta izteikta datu asimetrija (skewness 3,1). Datu rindas vidējais ir 101,7 ha, bet 

mediāna 38 ha.  Lai harmonizētu paraugkopu izpētei izvēlēto izlasi no 10 akvakultūras 

uzņēmumiem izveidoja no četrām dīķu platību grupām (3 – 10 ha; 30 – 60 ha; 100 – 300 

ha; ˃ 600 ha) no pieciem plānošanas reģioniem, pa divām saimniecībām no katra reģiona 

(4-2.attēls). 
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4-2 attēls. Desmit aptaujai izvēlēto akvakultūras uzņēmumu sadalījums pa 

plānošanas reģioniem. 

 

Pavisam tika apsekotas astoņas saimniecības, kuras pieteicās vides maksājumiem 

un divas saimniecības, kas nebija pieteikušās vides maksājumiem. Vēl trīs 

dīķsaimniecības, kas nebija pieteikušās vides maksājumiem, tika aptaujātas neklātienē.  
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DATU ANALĪZE 

1.Akvakultūras efektivitātes novērtējums kopsavilkums attiecībā pret šī 

brīža KZP mērķa redakciju 

1.1. Identificētie rādītāji prioritātes mērķa snieguma raksturošanai 

KZP 2.prioritātes mērķis ir "veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, 

inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru". Šo mērķi plānots 

sasniegt, sekmējot produktīvus ieguldījumus akvakultūrā, veicinot inovāciju un sniedzot 

pārvaldības un konsultāciju pakalpojumus, kā arī sekmējot ar vides prasībām saskaņotas 

akvakultūras attīstību. 

Tas saskan ar Rīcības programmā zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam 

(ZRP 2014-2020) veikto SVID analīzi, kurā ir identificētas šādas galvenās vajadzības 

akvakultūras attīstībai Latvijā:  

 palielināt produktivitāti akvakultūrā, primāri veicinot produkcijas ražošanu 

recirkulācijas sistēmās un akvakultūras sugu ar augstu pieprasījuma potenciālu 

ražošanu, kā arī pievienotās vērtības radīšanu un darbību dažādošanu.  

 attīstīt vidi saudzējošu akvakultūru ar pozitīvu ietekmi uz ekosistēmām.   

  sekmēt zinātnes un akvakultūras uzņēmumu sadarbību, veidojot un ieviešot jaunus 

vai uzlabotus produktus, procesus vai metodes, it īpaši augstākas pievienotas vērtības 

produktu ražošanā. 

   paaugstināt profesionālās zināšanas un prasmes, veicinot konsultācijas akvakultūras 

dzīvnieku audzēšanā un uzņēmējdarbībā. 

Novērtēšanas rādītāju izvēle ir saistīta ar prioritātes mērķi, konkrētajiem mērķiem 

(apakšmērķiem) un izvēlētajiem pasākumiem un to mērķiem. 

Atbilstoši vajadzību formulējumam ZRP 2014-2020 ir izvirzīti 3 konkrētie mērķi 

un izvēlēti 4 pasākumi akvakultūrā (SP2). Pamatinformācija par tiem ir attēlota 

1.pielikumā tabulā.  

Pirmais konkrētais mērķis ietver divus pasākumus, kuriem analogu nav bijis 

iepriekšējā ZRP. Tie ir inovācijas un konsultāciju pasākumi. Šajos pasākumos ir ņemts 

vērā, ka gala labuma guvēji ir akvakultūras uzņēmumi, lai arī tiešie atbalsta pretendenti 

var būt arī citas institūcijas. Šiem pasākumiem ir atvēlēta salīdzinoši neliela daļa no 

akvakultūras kopējā publiskā finansējuma (7,8%).  

Otrais konkrētais mērķis ietver produktīvos ieguldījumus akvakultūras uzņēmumu 

fiziskajā kapitālā. Tam ir atvēlēta lielākā daļa (73,5%) no 2.prioritātes publiskā 

finansējuma, tādēļ tieši šī pasākuma vērtēšanai pievēršama lielākā vērība. Līdzīgs 

pasākums (Z201 Investīcijas akvakultūras uzņēmumos) tika realizēts arī ZRP 2007-2013, 

tādēļ atbilstošos rādītājus iespējams izmantot arī iepriekšējā perioda vērtēšanā.  

Vēl Latvija izvēlējusies ceturto konkrēto mērķi, kuram atbilst pasākums 

“Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”. Tam atvēlēti 18,7% no kopējā 

publiskā finansējuma akvakultūras veicināšanai. Arī šim pasākumam atbilst ZRP 2007-

2013 pasākums (Z202 Ūdens vides pasākumi), tādēļ ar atbilstošajiem rādītājiem vērtējami 

abi periodi. 

Programmā ir noteikti konteksta rādītāji, kuri raksturo sākotnējo situāciju, kā arī 

EK ir izvirzījusi noteiktus iznākuma un rezultāta rādītājus pasākumu novērtēšanai. Tomēr 

par šiem rādītājiem vēl turpinās diskusijas, un dalībvalstīm ir tiesības izvēlēties citus 

rādītājus, ja ir pamats uzskatīt, ka tie labāk raksturo mērķu sasniegšanu. Turklāt atbalsta 

efektivitātes vērtēšanā ieteikts izmantot absolūtos rādītājus (investīciju apjoms, 
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produkcijas apjoms un vērtība, projektu un atbalsta saņēmēju skaits u.tml.), bet iztrūkst 

rādītāji, kas tieši liecina par ekonomisko efektivitāti un tās izmaiņām
3
. 

Lai būtu iespējams indikatīvi novērtēt atbalsta atdevi pašlaik (ieskaitot atbilstošos 

ZRP 2007-2013 pasākumus), tika veikta izpēte, lai identificētu nelielu skaitu rādītāju, kuri 

iespējami labāk raksturo pasākumu rezultātus. 

Rādītāju izvēlē ņemti vērā Programmā noteiktie konkrētie mērķi un pasākumu 

mērķi, kā arī pasākumus raksturojošā informācija, tādā veidā novērtējot, ko ar pasākumu 

var un ir plānots ietekmēt. Nosakot rādītājus, ņemti vērā atbilstošo pasākumu 

MK)noteikumos minētie pasākumu nosacījumi, pretendentu loks, aktivitātes, attiecināmās 

izmaksas u.tml. 

Sākotnējā piedāvājumā ietilpa vairāki rādītāji katram prioritārajam virzienam, ar 

mērķi iespējami daudzveidīgāk raksturot sasniegtos rezultātus. Kopumā akvakultūrā tika 

piedāvāti 15 pamatrādītāji, kā arī 4 papildus rādītāji. Turpmāko diskusiju rezultātā tika 

atlasīti pa vienam rādītājam katra pasākuma raksturošanai, kā arī viens rādītājs prioritātes 

līmenī. Rādītāji, to datu avoti, kā arī tiem atbilstošie pasākumi ir apkopoti 5-2 tabulā.  

5-2 tabula. Noteiktie rādītāji ZRP 2014-2020 2. prioritātes mērķa “Veicināt vides ziņā 

ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu 

akvakultūru” novērtēšanai 

Rādītājs 
Izmantojamais 

datu avots 

1.Konkrētais mērķis 
2.konkrētais 

mērķis 

4.Konkrētais 

mērķis 

Pasākums: 

Inovācija 

Akvakultūras 

saimniecībām 

paredzēti 

pārvaldības, 

aizvietošanas 

un konsultāciju 

pakalpojumi 

Produktīvi 

ieguldījumi 

akvakultūrā 

Akvakultūra, kas 

nodrošina vides 

pakalpojumus 

Darba ražīguma izmaiņas 
LAD, VID, 

CSP 
   - 

Inovāciju mērogs LAD (CSP)  - - - 

Labuma guvēju īpatsvars 

nozarē 
LAD (CSP) -  - - 

Ražošanas izmaksu daļas 

izmaiņas akvakultūras 

saimniecību neto 

apgrozījumā 

LAD, VID - -  - 

Atbalstīto dīķu platību 

īpatsvars kopējā 

akvakultūras dīķu platībā 

LAD, CSP - - -  

Savukārt rādītāju detalizēti apraksti ievietoti 2.pielikumā.Turpmāk sniegts  

skaidrojums par katra rādītāja izvēli. Rādītājs “darba ražīguma izmaiņas” ir paredzēts, 

lai novērtētu akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspēju. Atbilstoši ZRP 

2014-2020 konstatētajam, zemā produktivitāte akvakultūrā ir viena no galvenajām 

problēmām šajā nozarē
4
, tādēļ tās paaugstināšana, palielinot neto apgrozījumu un vienu 

nodarbināto, ir ļoti nozīmīga uzņēmumu darbībā ilgtspējas sekmēšanai. Vislielāko ietekmi 

uz šo rādītāju ir plānots sagaidīt no pasākuma “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”, 

tomēr arī pasākumi “Inovācija”, kā arī konsultāciju pakalpojumi ir saistīti ar darba 

                                                 
3
 EUROPEAN COMMISSION - Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries 

Unit D.3 2017: FAME SU EMFF Evaluation working paper, Brussels. October 2017. 
4
 Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2014-2020.g., 24.lpp. 
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ražīgumu, tādēļ šo rādītāju ir plānots vērtēt arī tiem akvakultūras uzņēmumiem, kuri 

saņēmuši atbalstu šajos pasākumos. Rādītāja aprēķins ietver tikai akvakultūras 

uzņēmumus – t.i., neietver citus atbalsta saņēmējus, piemēram, zinātniskās institūcijas vai 

konsultāciju pakalpojumu sniedzējus, jo prioritātes mērķis ir konkurētspēja akvakultūrā. 

Rādītājs tiek aprēķināts, salīdzinot neto apgrozījumu akvakultūrā (EUR) uz vienu 

nodarbināto 3 gadus pēc projekta salīdzinājumā ar gadu pirms projekta. Trīs gadi pēc 

projekta ir nepieciešamā laika nobīde investīciju projektos akvakultūrā, ņemot vērā 

caurmēra zivju audzēšanas ciklu). Var tikt pielietots paņēmiens, kad rādītāja izmaiņas 

aprēķina konkrētā periodā, salīdzinot perioda sākumu ar perioda beigām. 

Rādītāja formulējumā akvakultūras pasākumiem ir ņemts vērā, ka datu pieejamība 

ir ierobežota. Tādēļ ir paredzēta iespēja atkarībā no pieejamajiem datiem izmantot gan 

produkcijas vērtību, gan neto apgrozījumu. Izmantojot neto apgrozījumu, ir jārēķinās, ka 

akvakultūrā tas var ievērojami svārstīties pa gadiem, tādēļ precīzāku rezultātu iegūšanai 

jāizmanto vairāku gadu vidējie dati. 

Nodarbinātības mērīšanā par precīzāko mēru tiek uzskatītas pilna laika vienības 

(GDV, angl. Full time equivalent-FTE), tomēr par akvakultūru informācija par pilna laika 

vienībām netiek apkopota. Tādēļ vērtēšanas vajadzībām to paredzēts aizstāt ar gada vidējo 

nodarbināto skaitu atbilstoši gada pārskatu datiem. Šādi dati ir pieejami VID. 

Pārējie rādītāji ir plānoti konkrētu pasākumu līmenī, un aptver tikai vienu 

pasākumu.  

Rādītājs Inovāciju mērogs ir paredzēts inovāciju pasākuma vērtēšanai. Kopējo 

ekonomisko ietekmi uz zivsaimniecības sektora konkurētspēju plānots novērtēt ar 

iepriekšējo rādītāju (darba ražīguma izmaiņas) tajos uzņēmumos, kuri ieviesuši 

inovācijas, tādēļ šis atsevišķais rādītājs ir vērsts uz detalizētāku inovāciju raksturojumu. 

Līdzšinējā prakse inovāciju pasākumu novērtēšanā ir nepietiekama (tai skaitā Eiropas 

līmenī), un vispāratzītu rādītāju inovāciju vērtēšanai trūkst.  

Tādēļ zivsaimniecības inovāciju novērtēšanai piedāvājam novērtēt šo inovāciju 

mērogu, raksturojot to ar 3 apakš rādītājiem (skat.2.pielikumu). 

Dalījums pa jomām raksturo virzienus, kuros inovācijas tiek ieviestas. Dalījums 

pēc mēroga nozīmē, vai attiecīgā inovācija ir tikai uzņēmuma līmenī (t.i., citos nozares 

uzņēmumos tāda jau pastāv), vai arī tas ir jauninājums visas nozares līmenī. Minētie 

rādītāji ir iegūstami no LAD datu bāzes. Savukārt to akvakultūras uzņēmumu īpatsvars, 

kuri ievieš inovācijas, liecina par šī pasākuma nozīmību nozares pārstāvjiem.  

Rādītājs Labuma guvēju īpatsvars nozarē paredzēts, pasākuma Akvakultūras 

saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi analīzei. 

To plānots izteikt ar diviem apakš rādītājiem:  

1) apmācīto personu skaita (unikālie klienti) īpatsvars kopējā akvakultūrā 
nodarbināto skaitā;  

2) pasākumā pārstāvēto akvakultūras uzņēmumu skaita īpatsvars akvakultūras 
uzņēmumu kopskaitā. 
Apmācīto personu skaita īpatsvars norāda uz pasākuma mērogu attiecībā uz 

nozarē nodarbinātajiem, bet pārstāvēto uzņēmumu skaita īpatsvars – attiecībā pret 

ekonomiski aktīvo nozares uzņēmumu skaitu. 

Konsultāciju un apmācību pasākumu vērtēšanas pieredze parasti ir saistīta ar 

sekmīgi apmācīto/konsultēto skaitu, to sadalījumu pa dažādiem moduļiem (apmācību 

tēmām), bet daudz sarežģītāk ir novērtēt apmācību praktisko ietekmi uz konkurētspēju. To 

parasti mēra netieši, novērtējot ekonomisko rādītāju izmaiņas tajos uzņēmumos, kuru 

pārstāvji tikuši apmācīti. Akvakultūrā šim nolūkam ir paredzēts rādītājs Darba ražīguma 

izmaiņas, ko attiecina arī uz uzņēmumiem, kuru pārstāvji saņēmuši konsultācijas. 
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Tādēļ šī pasākuma specifiskie rādītāji ir izveidoti ar mērķi vērtēt tieši pašu 

konsultāciju aptvērumu nozarē, nosakot relatīvos rādītājus, kuri parāda - kādu daļu 

konsultācijas ir aptvērušas gan no nozarē nodarbināto skaita, gan darbojošos uzņēmumu 

skaita. Šos rādītājus var iegūt no LAD iesniegtajiem pārskatiem.  

Rādītājs Ražošanas izmaksu daļas izmaiņas akvakultūras saimniecību neto 

apgrozījumā ir paredzēts, lai novērtētu, kādā mērā atbalsts ir veicinājis resursu ziņā 

efektīvu akvakultūru, kas ir viens no 2.prioritātes mērķiem. Ar resursiem vispārējā 

nozīmē tiek saprasti gan ražošanas resursi (izejvielas, materiāli, energoresursi u.tml.), gan 

personāls, gan finanšu resursi. Tādēļ minētais rādītājs ietver kopējās izmaksas, kuras 

aptver visu minēto resursu veidu izlietojumu. 

Ekonomiskajos pētījumos ir norādīts, ka tieši produkcijas vērtības attiecība pret 

izmaksām ir uzņēmuma vai nozares produktivitātes mērs. Turklāt, šī indeksa nozīmība 

parādās tieši skatot to dinamikā, jo izmaiņu temps tieši parāda, kā ražošanas procesa 

efektivitāte mainās laika gaitā. Šis rādītājs var ērti tikt salīdzināts starp valstīm, lai 

novērtētu šo valstu relatīvo konkurētspēju (Irz, Jansik, 2015). Lai ražošanu varētu uzskatīt 

par efektīvu, rādītājam ir jābūt mazākam par 1, jo tas nozīmē, ka izmaksu kopsumma ir 

mazāka nekā iegūtās produkcijas vērtība. Uzņēmumam gan ir iespējams gūt peļņu arī ja 

izmaksas pārsniedz produkcijas vērtību, ja starpība tiek dotēta (subsīdijas u.tml.). 

Minētajam rādītājam ir divi iespējamie datu avoti. Viens ir LAD dati, kurā 

apkopota atbalsta saņēmēju iesniegtā informācija (projektu pieteikumu dati un projektu 

atskaites). Otrs avots ir VID iesniegtie gada pārskatu dati. Pēdējos gan trūkst sadalījuma 

starp akvakultūru un pārējām nozarēm (daudzi uzņēmumi bez akvakultūras nodarbojas arī 

ar citām nozarēm), tādēļ rādītāja aprēķinos būtu izmantojami to uzņēmumu dati, kuros 

lielākā daļa (vairāk kā 50%) no ieņēmumiem veido akvakultūra. 

Lai rādītājs pietiekamā mērā parādītu apgrozījuma palielinājumu, kas radies 

projekta ietekmē, ir jāņem vērā laika periods, kam jāpaiet, lai pilnā mērā parādītos 

projekta rezultāti. Tādēļ paredzēts salīdzināt 3.gadā pēc projekta pabeigšanas ar 

pirmsprojekta gadu. Ja tiek izmantoti VID dati, var analizēt arī visa pārskata perioda 

griezumā (tā darīts šajā atskaitē), paņemot vienu sākuma un vienu beigu gadu. Izmantojot 

neto apgrozījumu, viena konkrēta gada vietā vēlams izmantot vairākus (2-3 gadus) gan 

perioda sākumā gan beigās.  

Rādītāja aprēķiniem ir plānots izmantot 2 veidu izmaksas: 

1) kopējās ražošanas izmaksas  
2) kapitāla izmaksas (pamatlīdzekļu nolietojums) 

Ja pirmajā gadījumā tiek ņemtas vērā visas izmaksas (atbilstoši rādītāja aprakstam 

5-2 tabulā), tad otrajā ir plānots novērtēt atsevišķi tieši kapitāla izmaksu efektivitātes 

izmaiņas. Ņemot vērā, ka atbalsts pasākumā “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” paredz 

ieguldījumus tieši pamatlīdzekļos, ir svarīgi salīdzināt, kā mainās to izmantošanas 

efektivitāte, kā arī vai atbalsta saņēmējiem kapitālieguldījumu izmantošanas efektivitāte 

nav zemākā līmenī nekā tiem, kuri veikuši ieguldījumus bez atbalsta.  

Tādēļ minēto rādītāju plānots vērtēt 2 veidos: 

1) atbalsta saņēmējiem laika periodā (pirms atbalsta – 3 gadi pēc atbalsta) 

2) salīdzināt izmaiņas atbalsta saņēmēju grupā un kontroles grupā (identiskā laika 

periodā, atbalsta saņēmējiem pirms atbalsta un 3 gadi pēc atbalsta). 

Pirmajā gadījumā tiek novērtēta bruto ietekme uz atbalsta saņēmējiem, otrajā 

gadījumā – tīrā atbalsta ietekme, iespēju robežās izslēdzot pārējo faktoru iedarbību (tirgus 

konjunktūras izmaiņas, resursu cenas, cita veida atbalsts, nodokļu politika u.tml.).  

Šis rādītājs paredzēts pasākuma “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” vērtēšanai, 

tādēļ ka tam ir vistiešākā ietekme uz akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas 

paaugstināšanu. To var izmantot arī ZRP 2007-2013 pasākuma “Investīcijas akvakultūras 
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uzņēmumos” vērtēšanā, kā arī nozares uzņēmumu vērtēšanā, ietverot abus 

programmēšanas periodus.  

Rādītājs Atbalstīto dīķu platību īpatsvars kopējā akvakultūras dīķu platībā ir 

paredzēts pasākuma “Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus” vērtēšanai.  

Rādītājs tiek aprēķināts, dīķu platības, par kurām saņemts ZRP atbalsts, salīdzinot 

ar kopējām akvakultūras dīķu platībām valstī. To nosaka par katru gadu, tādā veidā 

vērtējot, vai un kādā mērā tiek veicināta tāda akvakultūra, kurā tiek nodrošināta augsta 

līmeņa vides aizsardzība un dzīvnieku veselība un labturība (atbilstoši SP2 3.konkrētajam 

mērķim).  

Rādītājs gan sniedz tikai kvantitatīvu ieskatu par pasākuma nozīmi kopējā 

akvakultūras platībā, nevis kādas konkrētas ietekmes. Tādēļ, lai pilnīgāk raksturotu vides 

pasākuma ietekmi, pielietojams arī kvalitatīvais vērtējums.  

1.2. Akvakultūras ekonomisko rādītāju un tos ietekmējošo faktoru 

(politiskos, ekonomiskos, atbalsta - EZF, EJZF, KF, ERAF, ESF) 

izvērtējums laika periodā 2007-2016 

Akvakultūras loma Latvijas ekonomikā joprojām saglabājas salīdzinoši neliela, lai 

arī sektorā kopumā novērojama izaugsme. Ekonomiski aktīvo akvakultūras uzņēmumu 

skaits, atbilstoši CSP sniegtajai informācijai, ir palielinājies no 47 uzņēmumiem 

2007.gadā līdz 87 uzņēmumiem 2016.gadā (5-1 attēls).  

 

5-1 attēls. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu un nozarē nodarbināto skaits 2006.-2015.gados 

Avots: CSP dati 

Straujākais uzņēmumu skaita palielinājums bija vērojams laikā līdz 2013.gadam, 

kad bija reģistrēti 83 uzņēmumi. Turpmākos gados ir daļēji mainījies uzņēmumu loks 

(daļa uzņēmumu beiguši darbību, citi nākuši klāt), bet kopskaits saglabājies 87-94 

uzņēmumu robežās. Dalījumā pēc uzņēmuma lieluma gandrīz visi šie uzņēmumi (94%) 

atbilst mikro uzņēmumu lielumam. Vidējo uzņēmumu grupā ietilpst 1-2 uzņēmumi (kopš 

2009.gada šādi dati netiek apkopoti konfidencialitātes dēļ), bet pārējie ir mazie 

uzņēmumi. 

Akvakultūrā nodarbināto skaits (ekonomiski aktīvajos uzņēmumos), saskaņā ar 

CSP datiem, 2015.gadā bija 224 cilvēki, un tam ir tendence samazināties. Lielākais 

nodarbināto skaits bijis 2008.gadā – 388 cilvēki; pēc tam strauji samazinājies līdz 

2010.gadam. Samazinājums vērojams arī laika posmā no 2012. līdz 2015.gadam. Taču 
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nodarbināto skaita samazināšanās ir saistīta ar produktivitātes kāpumu. Par to liecina 

realizētās akvakultūras produkcijas vērtības dinamika uz vienu nodarbināto (5-2 attēls).  

 

5-2 attēls. Realizētās akvakultūras produkcijas vērtība uz vienu uzņēmumu un nodarbināto 

2006.-2015.g. 

Avots: CSP dati 

Redzams, kā tas mainījies: straujam kāpumam 2010.gadā sekoja samazinājums 

nākamajos, taču kopš 2013.gada ir ikgadējs palielinājums. Savukārt realizētās 

akvakultūras produkcijas vērtība vidēji vienā uzņēmumā laikā, kad bija straujš 

akvakultūras uzņēmumu skaita pieaugums (līdz 2012.gadam), ir samazinājusies. Taču 

pēdējos gados, uzņēmumu skaitam nostabilizējoties, tā pieaug. 

Par produktivitātes izmaiņām lieicna arī akvakultūrā nodarbināto vidējā darba 

samaksa. Atbilstoši CSP datiem, 2015.gadā vidējā darba samaksa bruto bija 526 EUR/ 

mēnesī, neto – 397 EUR/ mēn. (5-3 attēls). Tas ir tikai ap 65% no vidējās darba samaksas 

valstī. Iespējams, ka tas ir saistīts ar nepilnu darba slodzi lielai daļai nozarē nodarbināto.  

 

5-3 attēls. Vidējās darba samaksas izmaiņas akvakultūrā nodarbinātajiem 2006.-2015.g. 
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Avots: CSP dati 

Augstākā samaksa bija 2007.-2009. gados, un tad pēc strauja krituma tā pamazām 

sāka paaugstināties vien ar 2013.gadu, 2015.gadā pietuvojoties pirmskrīzes līmenim.  

Ārējās tirdzniecības bilance ar akvakultūras produktiem ir ļoti svārstīga. 

2015.gadā tā, ir pozitīva, turklāt noticis straujš eksporta palielinājums - vairāk kā 3 reizes, 

sasniedzot 755 tūkst. EUR. Savukārt importa vērtība pret iepriekšējo gadu samazinājusies 

2 reizes, sasniedzot 235 tūkst. EUR (5-4 attēls). Līdz ar to 2015.gadā pirmo reizi ir 

konstatēta nozīmīga pozitīva ārējās tirdzniecības bilance ar akvakultūras produktiem. Tas 

liecina par Latvijas akvakultūras produktu konkurētspējas uzlabošanos ārējos tirgos. 

Tomēr 2016.gadā strauji palielinājās akvakultūras importa vērtība, taču eksports 

saglabājās stabils. 

 

5-4 attēls. Ārējā tirdzniecība ar akvakultūras produktiem 2007.-2016.g. 

Avots: CSP dati 

Realizētās akvakultūras produkcijas dinamika laikā no 2006.līdz 2016.gadam (5-5 

attēls) parāda, ka kopējais realizētās akvakultūras produkcijas (tirgus zivju) apjoms 

2015.gadā sasniedz 731,9 tonnas, un pēdējos 4 gados tas ir būtiski palielinājies (par 34%) 

(5.-5.attēls). Tajā skaitā 2015.gadā palielinājums ir par 55 tonnām jeb 8%, savukārt 

2016.gadā neliels samazinājums (par 1%).  
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5-5 attēls. Realizētais akvakultūras produkcijas apjoms (tonnas) 2006.-2016.g. 

Avots: CSP dati 

Lai arī tiek audzētas dažādu zivju sugas, audzējamo sugu struktūrā izteikti dominē 

karpa. Tomēr karpu īpatsvaram ir tendence samazināties – vēl 2013.gadā tās īpatsvars 

pārsniedza 80% no kopējā realizētās akvakultūras produkcijas svara, bet 2015.gadā – 

vairs tikai 63%. Otro un trešo vietu audzēšanas apjomu ziņā ieņem stores un foreles. Storu 

realizācijas apjomi Latvijā ir strauji palielinājušies jau pēdējo 5 gadu laikā (no 10,8 

tonnām 2010.gadā līdz 67 tonnai 2015.gadā - palielinājums vairāk kā 6 reizes), un tā 

rezultātā storu īpatsvars kopējā realizācijā svara izteiksmē 2014.gadā bija 9% , taču 

vērtības izteiksmē jau pārsniedza 20% no kopējās akvakultūrā saražoto zivju vērtības 

Savukārt no 2014. līdz 2015.gadam strauji pieaudzis varavīksnes foreļu apjoms – no 12,2 

tonnām 2013.gadā līdz 45,3 tonnām 2015.g. (CSP dati). Turpretī pārējo zivju sugu 

realizācija nepārsniedz 15 tonnas, un līdzšinējie dati neuzrāda nozīmīgu palielinājuma 

tendenci kādā no tām. Tas nozīmē, ka neskaitot karpu, par preču zivīm ar strauju 

ražošanas apjomu kāpumu pēdējos gados ir kļuvušas foreles un stores, kurām ir augstāka 

cena, salīdzinot ar karpām un arī plašākas tirgus iespējas. 

Savukārt 2016.gadā ir novērots neliels apjomu samazinājums, ko galvenokārt 

ietekmēja storu audzēšanas samazinājums recirkulācijas sistēmās, salīdzinot ar 2015.gadu. 

Savukārt dīķos izaudzēto zivju apjomi ir 99,7% no līdz šim augstākā sasnieguma 

2015.gadā. 

Akvakultūras attīstība Latvijā notikusi galvenokārt ES politikas ietekmē, sekmējot 

ieguldījumus tajā, kā arī sniedzot cita veida atbalstu. Aktīvu apjoms akvakultūras 

uzņēmumos laikā no 2004. līdz 2015.gadam (kopš Latvijas dalības ES) ir palielinājies 

14,6 reizes. Īpaši nozīmīga ES politikas ietekme bija recirkulācijas sistēmu attīstībā. 

Lielākā daļa no investīcijām akvakultūrā, kas tika veiktas ar ZRP 2007-2013 atbalstu, bija 

ieguldījumi recirkulācijas sistēmās (53%). Tas radīja strauju recirkulācijas sistēmu skaita 

un tilpuma palielinājumu – no 1 sistēmas pirms perioda līdz 35 sistēmām 2016.gadā (5-1 

tabula). Recirkulācijas sistēmās iegūtās produkcijas apjoms nozīmīgi ir palielinājies tikai 

pēdējos gados, 2015.gadā pirmo reizi pārsniedzot 10% no kopējā realizētās produkcijas 

apjoma. Taču produkcijas vērtības ziņā recirkulācijas sistēmās audzēto zivju īpatsvars ir 

ievērojami lielāks, 2015.gadā sasniedzot gandrīz 30%, jo tajās audzē pārsvarā vērtīgo 

sugu zivis. 
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5-1 tabula. Akvakultūrā izmantojamo ūdenstilpņu skaita un kopējās platības izmaiņas 

2006.-2016.g. 

Rādītāja nosaukums Mērvienība 2006. 2010. 2016. 

Dīķu skaits skaits 304 801 822 

Dīķu platība,  ha 3 402 5 123 4 958 

Baseinu skaits skaits 989 1 240 1 245 

Baseinu tilpums,  m
3
 9 772 17 448 15 228 

Recirkulācijas sistēmu skaits skaits 1 10 35 

Recirkulācijas sistēmu tilpums,  m
3
 4 712 5 765 

Avots: CSP dati 

Produkcijas ieguve akvakultūrā un, jo īpaši recirkulācijas sistēmās, ir sarežģīta, 

dārga un riskanta, tādēļ nozare izjūt vajadzību pēc inovatīviem risinājumiem, kuri ļautu 

samazināt audzēšanas izmaksas. Liela daļa audzētāju ir salīdzinoši nesen pievērsušies 

nozarei, līdz ar to aktuāla ir zināšanu ieguve un papildināšana. Šajā jomā kopš 2010.gada 

darbojas Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST), rīkojot apmācības, pieredzes un labas 

prakses apmaiņu braucienus, izglītojošus un informatīvus pasākumus u.c. Savukārt kopš 

2016.gada darbojas zinātniski pētnieciskā institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” 

akvakultūras pētniecības un izglītības centrs. Tas veic akvakultūras pētījumus un organizē 

praktiskās un teorētiskās apmācības jaunajiem un esošajiem speciālistiem. Tiek sniegtas 

konsultācijas zivju audzēšanā un ihtiopatoloģijā, kā arī veikto pētījumu rezultātu 

apkopošana un sabiedrības informēšana. 

Ņemot vērā iepriekšējā periodā realizētos pasākumus, ietekmes vērtēšanai bija 

iespējams izmantot šādus rādītājus (no iepriekšējā punktā definētajiem): 

1. Darba ražīguma izmaiņas 

2. Ražošanas izmaksu daļas izmaiņas akvakultūras saimniecību neto 

apgrozījumā: 

a. kopējās ražošanas izmaksas  
b. kapitāla izmaksas (pamatlīdzekļu nolietojums) 

3. Atbalstīto dīķu platību īpatsvars kopējā akvakultūras dīķu platībā. 

No minētajiem rādītājiem pirmajiem diviem ir pielietotas 3 dažādas 

kvazieksperimentālā dizaina metodes, kuras aprakstītas metožu sadaļā. Ar trīs dažādām 

metodēm aprēķinātās atkarīgo mainīgo vērtības norādītas 5-3 tabulā. 

5-3 tabula. Ar trim dažādām metodēm aprēķinātās rādītāju vērtības (tiešās atbalsta 

ietekmes novērtējums laika periodā 2012.-2015.g. pret 2007.-2010.g.) 

Metode 

Izmaksu īpatsvara 

apgrozījumā izmaiņas 

Kapitāla izmaksu 

īpatsvara izmaiņas 

Darba ražīguma izmaiņas 

(EUR/ nod.) 

DiD -1.95 -0.10 -16 090 

PSM-DiD -2.40 -0.05 7 225 

GPSM -1.71 0.19 30 032 

Tā kā izmaksu īpatsvars apgrozījumā tiek rēķināts dalot izmaksas pret 

apgrozījuma vērtību, negatīvas izmaiņas šajā gadījumā nozīmē to, ka izmaksu īpatsvars 

samazinās. Ar visām trīs metodēm iegūtie rezultāti norāda, ka programmas ietekmē 

ražošanas izmaksu īpatsvars apgrozījumā samazinās. Tas nozīmē, ka programmai ir 

pozitīva ietekme uz ražošanas izmaksu īpatsvara samazinājumu attiecībā pret neto 
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apgrozījumu. Vidējā rādītāja vērtība ir aptuveni -2, kas nozīmē, ka analizētajā kopā 

minētās izmaiņas ir ļoti nozīmīgas, izmaksu samazinājumam attiecībā pret situāciju kad 

atbalsts netiek saņemts, sasniedzot aptuveni 2 reizes. Salīdzinot rādītāju vērtības atbalsta 

saņēmējiem un kontroles grupā pirms un pēc programmas (5-4 tabula), redzams, ka 

kontroles grupā iekļautajiem atbalsta nesaņēmējiem bijis nozīmīgs izmaksu īpatsvars 

pieaugums, bet atbalsta saņēmējiem – tieši otrādi – izmaksu samazinājums.  

Detalizētas aprēķinu tabulas un veikto kontroles testu rezultāti ir ievietoti 

3.pielikumā. 

Savukārt kapitāla izmaksu daļas īpatsvara izmaiņas akvakultūras uzņēmumu 

apgrozījumā, atbilstoši iegūtajiem rezultātiem, ir bijušas mazāk atkarīgas no atbalsta 

saņemšanas. No 5-4 tabulas datiem redzams, ka šo izmaksu īpatsvars ir palielinājies kā 

atbalsta saņēmējiem, tā nesaņēmējiem, tomēr nesaņēmējiem tas palielinājies nedaudz 

straujāk. Līdz ar to, atbilstoši divām pirmajām metodēm atbalsta rezultātā arī nedaudz 

samazinājušās kapitāla izmaksu īpatsvars apgrozījumā. 

Tas būtu iespējams gadījumā, ja ar atbalsta palīdzību iegūtie aktīvi spētu 

nodrošināt lielāku apgrozījuma kāpumu, kā tie aktīvi, kas iegādāti uzņēmumos kuri 

attiecīgo atbalstu nav izmantojuši. Šajā gadījumā tomēr vērtējums nav viennozīmīgs, jo ar 

GPSM metodi aprēķinātajos rezultātos izmaiņu indekss ir pozitīvs - tas nozīmē, ka 

saņemot lielāku atbalstu, kapitāla izmaksu daļa tomēr ir palielinājusies straujāk nekā 

saņemot mazāku daļu. Tomēr, kā rāda veiktie aprēķini, arī šajos gadījumos kapitāla 

izmaksu relatīvu kāpumu ir nosedzis pārējo izmaksu relatīvs samazinājums. 

 

5-4.tabula Rādītāju vērtības atbalsta saņēmēju un kontroles grupās pirms un pēc atbalsta 

 

Sadalījums 
pārstāvju 

skaits 

Kopējo ražošanas 

izmaksu izmaiņas neto 

apgrozījumā 

(koeficients) 

Kapitāla izmaksu 

izmaiņas neto 

apgrozījumā 

(koeficients) 

Darba ražīgums 

(tūkst. EUR uz 

nodarbināto) 

    pirms pēc starpība pirms pēc 

starpī

ba 

pirm

s pēc 

starp

ība 

Atbalsta saņēmēji 50 2,53 1,60 -0,93 0,49 0,78 0,29 16,50 28,65 12,15 

Atbalsta nesaņēmēji 16 0,82 1,85 1,03 0,29 0,69 0,40 16,02 44,27 28,24 

Starpību starpība 

(DiD)   x x -1,96 x x -0,11 x x -16,09 

Avots: Autoru aprēķini no LAD un VID datiem 

Ar PSM-DiD un GPSM metodēm aprēķinātā programmas ietekme uz darba 

ražīguma izmaiņām ir pozitīva. Iespējama programmas pozitīva ietekme uz darba 

ražīguma izmaiņām. Tomēr šī rādītāja aprēķini ir visatšķirīgākie atkarībā no pielietotās 

metodes. Dati, kas apkopoti 5-4 attēlā rāda, ka atbalsta nesaņēmējiem darba ražīgums ir 

palielinājies straujāk nekā saņēmējiem (attiecīgi no 16,0 līdz 44,3 tūkst. EUR uz 

nodarbināto nesaņēmējiem un no 16,5 līdz 28,6 tūkst. EUR uz nodarbināto saņēmējiem). 

Tādēļ ar DiD metodi (tiešā saņēmēju un nesaņēmēju salīdzināšana) iegūtie rezultāti 

norāda uz negatīvām izmaiņām. Tomēr salīdzinot nevis visus saņēmējus un nesaņēmējus, 

bet gan savā starpā līdzīgus (atbilstoši pielīdzināšanas kritērijiem), darba ražīguma 

izmaiņas tomēr ir pozitīvas (PSM-DiD metode). Savukārt, ņemot vērā saņemtā atbalsta 

apjomu (GPSM metode), darba ražīguma pieaugums ir ievērojams. Pēdējie rezultāti gan 

arī ir uztverami ar piesardzību, jo šajā gadījumā ir sarežģīti atdalīt darba ražīguma 

izmaiņas atbalsta konkrētā ietekmē no citiem faktoriem. Tādēļ teorētiski kā ticamāko var 

pieņemt rādītāju, kas būtu vidējais no visu triju metožu izmantošanas. Tas ir aptuveni 

vienāds ar rādītāja lielumu, kurš iegūts ar PSM-DiD metodi. 
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Izvērtējot rezultātus, kas iegūti no rādītāju “darba ražīguma izmaiņas” un 

“ražošanas izmaksu daļas izmaiņas akvakultūras saimniecību neto apgrozījumā” 

aprēķiniem, var vērtēt, ka ZRP atbalsts (šajā gadījumā netiek strikti nodalīti 

programmēšanas periodi) ir devis ļoti nozīmīgu ieguldījumu atbalsta saņēmēju ražošanas 

efektivitātes un konkurētspējas pieaugumā. Tā kā atbalstu ieguldījumiem ir saņēmuši 

lielākā daļa aktīvo akvakultūras uzņēmumu (sk. aprakstu zemāk), no šiem rezultātiem var 

secināt, ka atbalsts būtiski sekmējis visas akvakultūras nozares konkurētspēju. 

Rādītāja Atbalstīto dīķu platību īpatsvars kopējā akvakultūras dīķu platībā 

aprēķiniem izmantota attiecība, ko veido atbalstīto dīķu platība un visa akvakultūras dīķu 

platība saskaņā ar CSP datiem. Faktiski zivju audzēšanai var tikt izmantota arī lielāka 

platība, tomēr tā nav platība, kas ietilpst aktīvos akvakultūras uzņēmumos.  

Pieejamie dati par atbalstītām un kopējām dīķu platībām, apkopoti 5-5 tabulā. 

5-5 tabula. Atbalstīto dīķu platību īpatsvara aprēķins 2009.-2016.g. 

Gadi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kopējā dīķu platība (CSP) 5 018 5 123 5 707 5 608 5 380 5 211 4 949 4 958 

Atbalstam pieteiktā dīķu platība 

(LAD) 3 600 3 499 3 472 3 465 3 408 2 394 2 919 2 940 

Atbalstītās platības īpatsvars 72% 68% 61% 62% 63% 46% 59% 59% 

Avots: Autoru aprēķini no LAD un CSP datiem 

Apkopotā informācija par atbalstīto dīķu platības īpatsvaru liecina, ka lielākā daļa 

akvakultūras dīķu platību ir pieteikta atbalstam, tomēr gan pieteiktajai platībai, gan tās 

īpatsvaram kopējā platībā ir tendence samazināties. Īpaši nozīmīgs samazinājums 

vērojams starp 2013. un 2014.gadu, kad notika pāreja uz ZRP 2014-2020. Tas ir saistīts ar 

situāciju, ka 2014.gadā atbalstam pieteicās tikai tie uzņēmumi, kuri brīvprātīgi turpināja 

pildīt uzņemtās saistības pārejas periodā.  Tomēr, salīdzinot pieteikto dīķu platību 

īpatsvaru kopējā dīķu platībā starp iepriekšējā perioda pēdējiem gadiem (2011.-2013.) un 

2015.-2016.g., redzams, ka kritums ir tikai par 4 procentpunktiem, ko nevar uzskatīt par 

nozīmīgu.   Platību maksājumiem tiek pieteikta lielākā daļa to platību, kurās notiek aktīva 

produkcijas ieguve. Detalizēta attiecīgā pasākuma analīze ir veikta darba 5.2.sadaļā.  

Atbalsta ietekme 

Iepriekš aprakstītie rezultāti ietver gandrīz visu ZRP 2007-2013 ietekmi, ņemot 

vērā izmantotos “pirms” un “pēc” periodus. Projektus bija iespējams īstenot no 2008. līdz 

2015.gadam; tas nozīmē, ka ir aptverts praktiski viss periods, lai arī vēlāk realizēto 

projektu ietekme šajos rezultātos parādīsies nepilnā apmērā, jo nav pagājuši 3 gadi pēc to 

realizācijas. Darba ietvaros ir analizēts arī kopš 2007.gada saņemto citu ES fondu 

izlietojums, kurus ir saņēmuši akvakultūras uzņēmumi. No veiktās analīzes ir secināms, 

ka sākot no 2007.gada, praktiski vienīgais atbalsta avots akvakultūras nozares attīstībai ir 

EZF (EJZF).  

LAD apkopotie dati par izmaksām no ZRP 2007-2013 rāda, ka pasākumos, kuri 

saistīti tieši ar akvakultūru, ir izmaksāti 26,4 milj.EUR. Tajā skaitā 20,6 milj.EUR 

publiskais finansējums izmaksāts pasākumā Z201 Investīcijas akvakultūras uzņēmumos, 

bet 5,8 milj.EUR – pasākumā Z202 Ūdens vides maksājumi (5-6 attēls).  

Kopējais atbalsta saņēmēju skaits ir Z201 pasākumā - 76, bet Z202 pasākumā – 

34. Tas nozīmē, ka pret aktīvo akvakultūras uzņēmumu skaitu investīcijas veikuši gandrīz 

90% uzņēmumu (tiesa, daļa no atbalsta saņēmējiem atbalsta saņemšanas laikā nav bijuši 

aktīvi akvakultūras uzņēmumi, jo atbalstu saņēmuši arī jauni uzņēmumi), bet ūdens vides 

maksājumus saņēmuši ap 40% no aktīvajiem akvakultūras uzņēmumiem.  
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Tam papildus Z205 pasākums “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” attiecas 

gan uz akvakultūras, gan zvejniecības produktu apstrādi. Tajā ir 54 atbalsta saņēmēji, taču 

to skaitā ir tikai 5, kas ir saistīti ar akvakultūru. Tie izmantojuši publisko finansējumu 3,2 

milj.EUR apmērā, lai sekmētu produkcijas apstrādi. 

 

 

5-6 attēls. Akvakultūras uzņēmumu saņemtā publiskā EZF 2007-2013 finansējuma 

sadalījums (milj.EUR un % no kopējā) 

Savukārt no citiem fondiem (ERAF, ESF) saņemtie līdzekļi atbilstoši saņemtajai 

informācijai, sākot no 2007.gada faktiski nav bijuši saistīti ar akvakultūru. Tikai viens 

ERAF projekts par ļoti nelielu summu – 1,9 tūkst.EUR – var tikt attiecināts uz 

zivsaimniecību. Tas ir darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” projekts 

ārējo tirgu apguvei, saistīts ar dalību izstādē. Līdzīgi, 2014.-2020.g.periodā nav realizēts 

neviens FM administrēto fondu projekts, kurš būtu saistīts ar akvakultūru.  

Apkopotā informācija par citu finanšu instrumentu izmantošanu rāda, ka viens 

akvakultūras uzņēmums ir izmantojis Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu 

(EEZ/NOR). Atbalsta summa sasniedz 125 tūkst.EUR.  

Atsevišķi uzņēmumi ir izmantojuši Altum administrēto programmu atbalstu, tomēr 

programmas administrācija varēja sniegt datus tikai no 2015.gada. Sniegtā informācija 

parrāda, ka atbalstu izmantojuši četri akvakultūras uzņēmumi, tomēr trīs no tiem 

pasākuma mērķis ir saistīts ar lauksaimniecību. Tikai vienam to var saistīt ar akvakultūru 

(MVU kredīta garantija). 

Tas nozīmē, ka EJZF ir būtībā vienīgais fonds, kas sniedz atbalstu akvakultūras 

attīstībai. 

Kopumā akvakultūras ekonomiskie rādītāji 2007. -2016.g. periodā liecina par 

nozares izaugsmi, lai arī sakarā ar ārējo faktoru ietekmi (vispārējā situācija 

tautsaimniecībā) tas bijis sadalīts vairākos posmos ar atšķirīgām tendencēm. Līdz 

2008.gadam turpinājās straujas izaugsmes posms, kurš bija aizsācies jau pirms 2007.gada, 

tad 2009.-2010. gados sekoja dziļa krīze, kas bija saistīta ar vispārējo situāciju 

ekonomikā, turpretī no 2011.gada atsākās izaugsme, kura gan nebija tik strauja kā līdz 

2008.gadam. Par 2016.gadu darba izstrādes laikā bija pieejama tikai daļēja informācija, 

kas liecina par zināmu izaugsmes palēlinājumu. Šis process ir saistīts gan ar politisko, gan 

ekonomisko situāciju (kopējās ekonomiskās izaugsmes palēnināšanās, ekonomisko 

kontaktu apsīkums ar Krieviju u.c. NVS valstīm), kā arī ar ES fondu izmantošanas 

intensitātes samazināšanos (pāreja no iepriekšējā un jauno periodu). Aprakstītā situācija 

ļauj vērtēt, ka akvakultūras sektora attīstība ir cieši saistīta ar vispārējo ekonomisko 

stāvokli valstī un jūtīgi reaģē uz satricinājumiem. 
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 2. EJZF  ietvaros īstenoto pasākumu zivsaimniecības attīstībai ietekmes 

uz mērķa "Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, 

inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru"  

izvērtējums un priekšlikumi atbalsta pasākumiem KZP mērķa 

efektīvākai sasniegšanai 

2.1. Prioritātes vispārīgs apskats  

Jaunajā programmēšanas periodā akvakultūras attīstībai līdzekļi ir pieejami no 

ZRP 2014-2020. Pašreizējais izpildes progress ir parādīts 5-6 tabulā. Tabulā ir apkopoti 

dati ne tikai par pabeigtajiem, bet arī realizācijas stadijā esošajiem projektiem, iekļaujot 

darba izstrādes laikā pieejamo jaunāko aktuālo informāciju. Līdz 15.10.2017. izmaksātais 

publiskais finansējums prioritātē “Ilgtspējīgas akvakultūras attīstība” ir 3,15 milj.EUR (41 

projekts). Savukārt kopējais rezervētais finansējums līdz 31.10.2017. ir 12,8 milj.EUR, 

kas veido 47% no summas, kura izmaksāta iepriekšējā periodā – no ZRP 2007-2013 

līdzekļiem. 

Saskaņā ar datiem, vislēnākā ieviešanas gaita ir pasākumos “Produktīvi 

ieguldījumi akvakultūrā” un “Inovācija”. Tajos rezervēti tikai attiecīgi 24% un 6,5% no 

plānotā finansējuma, bet ieviesto projektu skaits sasniedz tikai 16% un 14% pret plānoto. 

Jāpiebilst, ka aprēķinot izpildi procentos no plānotā, ir ņemti vērā 13.07.2017. ZRP 2014-

2020 UK sēdē veiktie grozījumi. Tie paredzēja pārdalīt 4 milj.EUR no pasākuma 

”produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” uz pasākumu “inovācija”, attiecīgi mainot arī šajos 

pasākumos sasniedzamos rādītājus.  

 

5-6 tabula. ZRP 2014-2020 izpildes progress akvakultūras pasākumos (līdz 31.10.2017.) 

Pasākuma 

kods LAD 

datubāzē 

Pasākums 

Projektu skaits 
% no 

plānotā  

Rezervētais  

publiskais finansējums** 

Ieviestie
5
 Pieteiktie

6
 

Ieviestie 
Tūkst. EUR 

% no 

plāna 

F022.02. Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā 14 4 16% 7 250 24% 

F022.05 

Akvakultūras saimniecībām paredzēti 

pārvaldības, aizvietošanas un 

konsultāciju pakalpojumi 

1 - 

25%* 

146 

24% 

F022.10 
Akvakultūra, kas nodrošina vides 

pakalpojumus 
31 - 

69% 
4 987 

58% 

F022.01. Inovācija 1 - 14% 453 6% 

Kopā: 47 4 31% 12 836 28% 

* Inovācijas un konsultāciju projektiem norādīts kopīgs plānoto projektu skaits. 

** rezervētajā finansējumā iekļauts apstiprināto projektu publiskais finansējums (bez vērtēšanā esošajiem). 

Savukārt vislielākais sekmīgo projektu skaits, kā arī rezervētā publiskā 

finansējuma īpatsvars ir pasākumā “akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”, kurš 

saistīts ar vides mērķa sasniegšanu.  

 

Turpmāk tiks izvērtēts līdzšinējais sniegums katrā no trim akvakultūras prioritātē 

Latvijas izvēlētajiem īpašajiem mērķiem, ietverot attiecīgo pasākumu analīzi. 

                                                 
5
 Ieviestie projekti – projekti ar statusu “apstiprināts”, “sākta uzraudzība”. 

6
 Pieteiktie projekti – projekti ar statusu “reģistrēts”, “atvērts labošanai”. 
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2.2. Konkrētā mērķa “Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, 

inovācijas, tostarp energoefektivitātes palielināšanas, un zināšanu 

pārneses stiprināšanai” snieguma un perspektīvu izvērtējums 
 

Lai sasniegtu konkrēto mērķi, Latvija ir izvēlējusies 2 pasākumus: 

1) F022.01. Inovācija 

2) F022.05. Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un 

konsultāciju pakalpojumi 

Šī mērķa vajadzībām ZRP 2014-2020 ir plānoti 7,6 milj.EUR publiskā 

finansējuma (ieskaitot 2017.gadā veiktās izmaiņas), kas veido 16,4% no prioritātei 

paredzētā publiskā finansējuma. Ievērojot šī mērķa specifiku, var vērtēt, ka inovācijām un 

zināšanu pārnesei ir atvēlēta būtiska daļa prioritātes finansējuma, kas ļauj sasniegt mērķi. 

Šī konkrētā mērķa pasākumi paredz zinātnisko vai izglītības iestāžu sadarbību ar 

zivsaimniekiem (vai to veidotām biedrībām). Tas sekmē starpinstitūciju un starpnozaru 

sadarbības veidošanos, bet vienlaikus var kavēt projektu pieteikšanu, ja šāda sadarbība 

netiek veidota pietiekami aktīvi. 

Pasākuma “Inovācija” mērķis ir sekmēt inovācijas akvakultūrā, kas domātas gan 

produkcijas apstrādei, gan uzlabojot produktus vai procesus, gan pētot procesu tehniskās 

vai ekonomiskās īstenošanas iespējas. 

Plānotais publiskais finansējums šim pasākumam ar izmaiņām kas tika izdarītas ar 

UK 13.07.2017. pieņemtajiem grozījumiem, sasniedz 7 milj.EUR, bet plānotais realizēto 

projektu skaits – 7 projekti. Līdz 2017.g.oktobra beigām ir apstiprināts viens projekts par 

453 tūkst. EUR un viens projekts tika noraidīts kā neatbilstošs nosacījumiem. Līdz 

15.11.2017. bija atvērta jauna pieteikumu kārta ar publisko finansējumu 2 milj.EUR (līdz 

400 tūkst.EUR vienam projektam).  

Tā kā pabeigtu projektu nav, pasākumam noteiktos rādītājus nav iespējams 

aprēķināt.  

Pasākuma mērogus ierobežo esošais zinātnisko institūciju potenciāls, kā arī 

biedrību interese iesaistīties šāda veida pētnieciskos projektos. Tomēr iepriekš veiktie 

pētījumi ļauj secināt, ka interese par pasākumu ir pietiekama. Saskaņā ar datiem, kas 

iegūti 2016.gadā veiktajā izpētes darbā “Latvijas zinātnisko institūciju iespējas inovāciju 

veicināšanā zivsaimniecībā” (AREI LAND, 2016.g.jūlijs), gatavību sadarboties 

zivsaimniecības jomā ir apliecinājušas 18 zinātniskās institūcijas. Salīdzinot zinātnisko 

institūciju piedāvājumu ar nozares vajadzībām, tika noskaidrots, ka visas nozīmīgākās 

identificētās vajadzību grupas tiek nosegtas ar vismaz vienas institūcijas kompetenci 

attiecīgajā jomā, lai arī zinātnieku pieredze dažādās jomās ir dažāda. Visplašāk tika 

piedāvāta sadarbība akvakultūrā, bet vismazāk – zivju pārstrādē. Vairākas institūcijas ir 

gatavs attīstīt arī jaunas kompetences, ja par to ir atbilstoša interese. 

Salīdzinoši mazāks bija biedrību skaits, kuras pauda konkrētu interesi par 

sadarbības jomām – tās bija 5 biedrības. Taču iespējamie sadarbības virzieni bija 

daudzveidīgi, un lielā mērā pārklājās ar zinātnieku piedāvātajām iespējām. Turklāt, 

vairāku institūciju pārstāvji pauda gatavību attīstīt jaunas kompetences sfēras, lai 

piedalītos EJZF paredzētajos sadarbības projektos. 

Minētais ļauj izdarīt pieņēmumu, ka inovāciju pasākumam Latvijā ir potenciāls, 

tajā skaitā ievērojot pārmaiņas noieta tirgos, vajadzību meklēt jaunus tirgus, līdz ar to 

attīstīt jaunus produktus, jaunas tehnoloģijas u.tml. 

Iepriekš veiktie pētījumi (“Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbības uzlabojumu 

iespējas”, AREI LAND 2016; “Latvijas zinātnisko institūciju iespējas inovāciju 

veicināšanā zivsaimniecībā”, AREI LAND 2016) norāda uz savstarpējās komunikācijas 

nozīmi potenciālo atbalsta saņēmēju aktivizēšanai, kā arī uz nozīmīgu ZST lomu šajā 
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procesā. Pētījumos tika konstatēts , ka ir gan zinātnisko institūciju potenciāls veikt 

attiecīgus izpētes darbus, gan zivsaimniecību organizāciju interese (dažkārt gan pasīva), 

tādēļ ir pamats vērtēt, ka informatīvu pasākumu, kā arī individuālu konsultāciju rīkošana 

tieši inovāciju jomā var nozīmīgi palielināt aktivitāti šajā pasākumā. 

Pasākuma ieguldījums akvakultūras konkurētspējas celšanā būs atkarīgs arī no 

realizēto projektu satura un tā, cik plaši tiks izmantoti to rezultāti.  

Otrs ar šo mērķi saistītais pasākums ir “Akvakultūras saimniecībām paredzēti 

pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi”.  
Šajā pasākumā ir atvērta aktivitāte konsultācijas pakalpojumu sniegšanai 

akvakultūras uzņēmumiem. Arī šajā pasākumā notiek starpnozaru sadarbība. Atbalsts tiek 

piešķirts par konksultāciju veikšanu valsts zinātniskam institūtam ar atbilstošām 

funkcijām vai izglītības iestādei, kas specializējusies atiecīgajā jomā. Savukārt gala 

labuma guvēji ir atzītie akvakultūras uzņēmumi, kuri konsultācijām var pieteikt to 

īpašnieku, dalībnieku vai nodarbinātās personas. 

Pasākumā ir apstiprināts viens projekts ar mērķi “nodrošināt individuālās un 

kolektīvās konsultācijas akvakultūras saimniecībām, vispārējas veiktspējas un 

konkurētspējas palielināšanai un to darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanas 

veicināšanai”. Šis projekts ir paredzēts 2017.gada aktivitātēm un aptver 24% no pasākumā 

plānotā publiskā finansējuma.  

Konsultācijas tiek sniegtas 5 dažādās jomās: 

1) Atbilstība tiesību aktu prasībām vides jomā; 

2) Atbilstība dzīvnieku labturības, sanitāro un drošības un sabiedrības veselības 

tiesību aktu prasībām; 

3) Veselības un nekaitīguma standarti, kas pamatojas uz Eiropas Savienības 

tiesību aktiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem (EPS rādītājs); 

4) Tirdzniecības un darījumdarbības stratēģijas; 

5) Saimniecības patreizējās situācijas novērtējums; akvakultūras saimniecību 

attīstības un pilnveide plānu un projektu izvērtēšana; akvakultūras dzīvnieku 

audzēšanas metodes; slimības; pavairošana; barošana. 

Tā kā projekts nav noslēdzies, dalībnieku sadalījuma skaitu pa jomām nav 

iespējams noteikt precīzi. 

Pavisam plānotais konsultāciju stundu apjoms 2017.gadā ir 4828 (no tām 67% - 

praktiskās nodarbības), bet darbinieku skaits, kuri tiešā veidā gūst labumu no projekta 

(plānotais apmācāmo skaits) - 60 (saskaņā ar LAD datubāzes datiem).  

Pasākuma rezultātu vērtēšanai atbilstošais rādītājs ir Labuma guvēju īpatsvars 

nozarē, kuru mēra ar šādiem kritērijiem: 

(1) apmācīto personu skaita (unikālie klienti) īpatsvars kopējā akvakultūrā nodarbināto 
skaitā  

(2) pasākumā pārstāvēto akvakultūras uzņēmumu skaita īpatsvars akvakultūras 

uzņēmumu kopskaitā. 

Tā kā projekts nav pabeigts, pašreizējā vērtējumā iekļauti gan sasniegtie, gan 

plānotie rādītāji. Saskaņā ar projekta realizētāja (zinātniskais institūts BIOR) sniegto 

informāciju, līdz 2017.g.novembra sākumam ir pabeigtas vienas teorētiskās apmācības, 

kurās apmācāmo skaits bija 9 dalībnieki. Sagaidāmo pretendentu dalība ir līdz 20 

akvakultūras saimniecībām.  

No augšminētajiem datiem izriet, ka projektā plānotā apmācīto personu skaita 

īpatsvars kopējā akvakultūrā nodarbināto skaitā ir ~27% (60 apmācāmās personas un 224 

akvakultūrā nodarbinātie 2015.g.no CSP datiem), un sasniegtais rezultāts - 4%. 

Savukārt otrs kritērijs - pasākumā pārstāvēto akvakultūras uzņēmumu skaita 

īpatsvars akvakultūras uzņēmumu kopskaitā – atbilstoši sagaidāmajam rādītājam (20 
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saimniecības) ir 24%, ņemot vērā pašlaik jaunākos pieejamos datus par aktīvo 

akvakultūras uzņēmumu skaitu (84 uzņēmumi). Atbilstošie rādītāji ir ilustrēti 5-7 attēlā. 

 

 

 

5-7 attēls. Sasniegtie novērtēšanas rādītāji 1.konkrētā mērķa pasākumos (sasniegtais un 

esošajos projektos ieplānotais) uz 31.10.2017. 

Plānotais labuma guvēju īpatsvars nozarē, ņemot vērā to, ka šāds projekts tiek 

realizēts pirmo reizi, ir vērtējams kā liels. 

Projektā ir iesaistīti 14 konsultanti ar dažādu pieredzi (11 no tiem praktiskā darba 

pieredze ir 10 gadi un vairāk). Konsultanti tiek izvēlēti balstoties uz viņu pieredzi un 

izglītību un ekspertīzes jomu, kā arī atbilstību MK noteikumos nr. 51 izvirzītajām 

prasībām. Ja konsultanta pieredze un ekspertīze ir atbilstoša projektā nepieciešamajam, 

tad viņa dalībai projektā nav citu ierobežojošu faktoru.  

Ņemot vērā jau līdzšinējo aptvērumu, situācijā, ja tiks izsludinātas vēl citas 

projektu kārtas, ir pamats vērtējumam, ka plānotais pasākuma aptvērums tiks sasniegts. 

Par to, cik lielā mērā sniegtās konsultācijas būs sekmējušas akvakultūras mērķu 

sasniegšanu (veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru), varēs izvērtēt tikai novērtējot 

saimniecību – konsultāciju saņēmēju saimnieciskos rezultātus 2-3 gadus pēc līdzdalības 

projektā. Indikatīvu  vērtējumu varētu gūt, veicot labuma guvēju aptauju (anketēšanu) par 

viņu ieguvumiem no dalības pasākumā. Tomēr, saskaņā ar saņemto informāciju no 

projekta realizētāja, projekts neparedz anketēšanu, tādēļ tāda nav veikta. Tādēļ ieteikums 

turpmākiem šī pasākuma projektiem būtu paredzēt atgriezenisko saiti, kas ietver 

konsultāciju un apmācību novērtējumu, tajā skaitā norādot konkrētās jomas, kurās 

akvakultūras uzņēmumus plānot pielietot iegūtās zināšanas un prasmes. 

Labākai konsultāciju teritoriālai aptveramībai būtu lietderīgi organizēt apmācības 

dažādās Latvijas vietās, jo atbilstoši projekta realizētāja – institūta BIOR mājaslapā 

ietvertajai informācijai, tās līdz šim ir organizētas tikai vienā vietā – Tomē.  

Iepriekšējos pētījumus apkopotā informācija par zināšanu un speciālistu trūkumu 

akvakultūrā dod pamatu vērtēt, ka ar pašreiz izvēlēto pasākumu var būt par maz, lai 

novērstu akvakultūras speciālistu trūkumu un sekmētu būtisku ieguldījumu cilvēkkapitālā. 

Šāds vērtējums izriet no ES Regulā 508/2014 noteiktajiem ierobežojumiem minētajam 
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pasākumam, nosakot ka ar tā palīdzību var atbalstīt vienīgi konsultācijas, bet nevis 

izglītības ieguvi. 

Ņemot vērā vajadzību pēc padziļinātām zināšanām akvakultūras nozarē un kvalificētu 

speciālistu trūkumu, būtu lietderīgi veikt padziļinātu izpēti par nepieciešamību ar 

programmas pasākumu starpniecību sekmēt ne tikai konsultācijas, bet arī mūžizglītību 

akvakultūras nozarē, kā arī speciālas programmas (koledžas izglītības programmas) 

praktiskai speciālistu apmācībai. Šādu iespēju paredz tematiskais mērķis 2e) profesionālās 

apmācības, jaunu profesionālo prasmju un mūžizglītības attīstība (Reg.6.pants) un 

pasākums Cilvēkkapitāla un tīklu veidošanas veicināšana (50.pants). Lai arī Latvijā tiek 

apgūta pieredze tamlīdzīgu programmu izveidei, tomēr var uzskatīt, ka šādu programmu 

apguves sekmēšana ar atbalsta palīdzību palielinātu to popularitāti.  

2.3. Konkrētā mērķa "Akvakultūras uzņēmumu, jo īpaši MVU, 

konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana, tostarp drošības un 

darba apstākļu uzlabošana" snieguma izvērtējums 

Šī mērķa sasniegšanai ir izvēlēts pasākums F022.02. “Produktīvi ieguldījum 

akvakultūrā”. Pasākuma mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas 

palielināšana. Tas ir cieši saistīts ar ZRP 2014-2020 formulēto vajadzību palielināt 

produktivitāti akvakultūrā. Ar mērķi palielināt akvakultūras produktu ražošanas intensitāti 

un audzēt augstas pievienotās vērtības produktus, ir plānots primāri atbalstīt ražošanu 

recirkulācijas sistēmās, akvakultūras sugu ar augstu pieprasījuma potenciālu ražošanu, kā 

arī pievienotās vērtības radīšanu un darbību dažādošanu. 

Atbalsta pretendenti ir komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības.  

Mērķa sasniegšanai plānotais publiskais finansējums veido lielāko daļu jeb 65% 

no 2.prioritātei atvēlētā. Pēc 2017.gadā veiktajām izmaiņām tas veido 30 milj.EUR. 

Atvēlētais finansējuma apjoms ir ambiciozs, ņemot vērā, ka iepriekšējā periodā (ZRP 

2007-2013) līdzīgā pasākumā “Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” tika piesaistīti 20,6 

milj.EUR jeb mazāk kā 70% no pašlaik plānotā (5-6 attēla dati). 

Līdzšinējā pasākuma gaita liecina, ka šajā periodā pretendentu aktivitāte ir zemāka 

nekā iepriekš (t.i. 2007.-2013.g.periodā). Līdz 2017.g.31.oktobrim ir 14 apstiprināti 

projekti, kas ir 16% no plānotā skaita. No tiem 4 ir jau pabeigti un sākta to uzraudzība. 

Vēl 4 projekti ir izvērtēšanā, savukārt 26 projekti ir atteikti. Tajā skaitā, 10 projekti ir 

noraidīti, 10 projektiem pārtrauktas saistības, vēl 5 projektus atsaukuši paši pieteicēji un 2 

ir anulēti. Saskaņā ar maksājumu iestādes iesniegto informāciju, projekti noraidīti sliktās 

kvalitātes dēļ. Savukārt projekti tiek atsaukti vai pārtraukti gadījumos, kad uzņēmējiem 

netiek piešķirti kredīti, kā arī paši uzņēmēji projekta īstenošanas laikā saredz turpmākās 

grūtības ar to realizāciju. 

Apstiprināto projektu publiskais finansējums, atbilstoši 5-6 tabulā apkopotajai 

informācijai, ir 7,25 milj.EUR, kas veido 24% no plānotā publiskā finansējuma.  

Atbalsta saņēmējus raksturo šādi rādītāji:  

Dalījumā pēc uzņēmumu lieluma, 50% no apstiprinātajiem projektiem realizē 

mikro uzņēmumi, 33% mazie uzņēmumi un 17% vidējie uzņēmumi. Lielākā daļa (75%) 

atbalsta saņēmēju pirms projekta pieteikšanas jau audzēja akvakultūras produkciju 

pārdošanai. Tādu uzņēmumu, kuru īpašnieks vai dalībnieks ir ieguvis augstāko vai 

profesionālo vidējo izglītību akvakultūras jomā, ir 25%. Pusei atbalsta saņēmēju 

akvakultūra ir uzņēmuma pamatdarbība, pārējiem tā ir blakus nozare. Dīķu platības ir 

75% no atbalsta saņēmējiem (to platības ir sākot no 3,8 ha līdz vairāk kā 1000 ha). 

Vidējais saražoto zivju apjoms gadā pirms projekta ir 45 tonnas. 

Saskaņā ar audzētāju iesniegto informāciju, 75% no atbalsta saņēmējiem audzē 

karpas, 33% audzē citu sugu zivis (tai skaitā polikultūrā), savukārt tie atbalsta saņēmēji, 
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kuri plānoja uzsākt darbību akvakultūrā, plāno audzēt citas sugas (varavīksnes foreles, 

zandarti). 

Projektos plānoto darbību analīze rāda, ka līdzšinējos projektos galvenokārt 

plānoti ieguldījumi audzētavu izveidē vai modernizācijā, bet tie mazāk saistīti ar darbības 

dažādošanu, produktu kvalitātes uzlabošanu vai vērtības pievienošanu. Pēc veiktajiem 

grozījumiem atbalsts kļuva pieejams arī tehnikas iegādei akvakultūras dīķu atjaunošanai, 

uz ko pārskata periodā apstiprināts viens projekts. 

Lielākā daļa (67%) atbalsta saņēmēju kā sasniedzamo rādītāju ir izvēlējušies pēc 

projekta īstenošanas vismaz par 10% palielināt akvakultūras produkcijas apjomu vai neto 

apgrozījumu (tajā skaitā 50% izvēlējušies palielināt apjomu un 50% - neto apgrozījumu). 

Savukārt 33% atbalsta saņēmēju plāno kāpināt neto apgrozījumu par vismaz 30% no 

ieguldīto investīciju vērtības.  

Vairāk kā puse atbalsta saņēmēju (58%) plāno veikt ieguldījumus recirkulācijas 

sistēmās.  

Plānotais darbinieku skaits, kuri gūst labumu no projekta, ir 67, tai skaitā 

jaunizveidoto darbavietu skaits – 6 (pēdējās atiecas uz vienu projektu). 

Plānotais publiskais finansējums ir ļoti atšķirīgs. 50% no saņēmējiem tas ir 

vērtējams kā neliels- mazāk par 50 000 EUR, 25% no saņēmējiem tas pārsniedz 500 000 

EUR, bet 17% no saņēmējiem vairāk kā 1 milj.EUR. Lielākajos projektos ir plānots 

izbūvēt jaunas audzētavas ar lielu jaudu (mazuļu vai tirgus zivju audzēšanai), tomēr 

jāatzīmē, ka šiem atbalsta saņēmējiem nav pieredzes ES finanšu līdzekļu izmantošanā, un 

arī pirms projekta iesniegšanas tie nav audzējuši akvakultūras produkciju pārdošanai.  

Kopumā izvērtējot esošos atbalsta saņēmējus un to plānotās aktivitātes, var secināt 

ka tās ir ļoti dažādas, tajā skaitā arī vairāki projekti kas paredz būtiski palielināt ražošanas 

apjomus. Ja faktiskais saražotās akvakultūras produkcijas apjoms uzņēmumiem – atbalsta 

saņēmējiem pirms projekta ir bijis 360 tonnas gadā, tad 3 gadus pēc projekta to ir plānots 

paaugstināt līdz 1049 tonnām gadā (palielinājums 2,9 reizes). Bez tam, plānots būtiski 

palielināt arī izaudzēto mazuļu skaitu – no 10,2 milj. līdz 14,7 milj.gadā jeb par 44%. Kā 

vienu no riska faktoriem var uzskatīt to, ka lielāko daļu jeb 80% no plānotā pieauguma 

veido jauno akvakultūras uzņēmumu ieplānotie apjomi. Tas ir saistīts ar atbilstošās 

pieredzes trūkumu jauniem akvakultūras uzņēmumiem, ko apliecina gan līdzšinējo 

projektu pieredze Latvijā, gan profesionāli pētījumi (Aquaculture Economics and 

Financing: Management and Analysis Carole R. Engle Wiley-Blackwell; 2010). 

Lai sasniegtu plānotos mērķus (gan atbalstīto projektu skaita ziņā, gan plānotās 

izmaiņas akvakultūras ražošanas apjomā (2256 tonnas), nozarei ir aktuāli piesaistīt jaunas 

investīcijas. Līdzšinējie pētījumi, kā arī pieejamie VID dati par akvakultūras uzņēmumu 

peļņu vai zaudējumiem rāda, ka esošo akvakultūras uzņēmumu kapacitāte nav pietiekama, 

lai veiktu tāda apjoma investīcijas, kādās šajā periodā ir ieplānotas. Tuvāka analīze par 

esošo akvakultūras uzņēmumu iespējām līdzfinansējuma piesaistē ir sniegta 2.5.sadaļā. 

Dati par rezervētā atbalsta apjomu un plānotajiem rezultātiem (5.9.attēls) norāda, ka 

absolūti lielākā daļa (80%) no aktīvajos pasākumos plānotā akvakultūras apjomu 

palielinājuma ir ieplānoti tajos projektos, kurus realizē jaunie akvakultūras uzņēmumi. 

Savukārt projektu skaitā jauno uzņēmumu projekti aizņem tikai nelielu daļu (25%). 
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5-9 attēls. Projektu rādītāji pasākumā “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” (n=9) 

Kā papildus ierobežojošs faktors, kas samazināja apstiprināto projektu skaitu 

salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir stingrākas prasības atbalsta pretendentiem, īpaši pret 

tiem uzņēmumiem, kuri ienāk nozarē (prasība ne vēlāk kā 5.gadā pēc projekta īstenošanas 

sasniegt ikgadējo apgrozījumu vismaz 30% apmērā no veikto ieguldījumu apjoma). Tas 

nozīmē, ka, sākot no 5.gada līdz uzraudzības beigām katru gadu tiem ir jāsaražo 

produkcija vismaz šādā apjomā, bet kā rāda turpmākā analīze, tas ir grūti sasniedzams. Šī 

iemesla dēļ salīdzinošas priekšrocības ir esošiem uzņēmumiem ar relatīvi nelielu 

apgrozījumu, jo tiem ir iespēja izvēlēties mērķi vismaz par 10 procentiem palielināt 

akvakultūras produkcijas ražošanas apjomu.  

Izvērtējot iepriekšējā perioda atbalsta rezultātus (ZRP 2007-2013 pasākums 

Z201), tikai 25% no jaunajiem akvakultūras uzņēmumiem 3 gadu laikā pēc projekta 

realizācijas spēja sasniegt šādu apgrozījuma līmeni. Samērā nelielā uzņēmumu kopa, par 

kuru pieejami dati, gan nedod iespēju izdarīt pietiekami reprezentatīvus secinājumus, 

tomēr indikatīvi var vērtēt, ka šāds apgrozījuma līmenis jauniem akvakultūras 

uzņēmumiem ir grūti sasniedzams, tādēļ būtu izvērtējamas iespējas to samazināt. Uz šādu 

vajadzību norāda arī iepriekš veiktajos pētījumos aprēķinātais nepieciešamo ieguldījumu 

un to atmaksāšanās novērtējums (“Latvijas akvakultūrā audzējamo zivju ekonomiskais 

pamatojums un tirgus iespējas” – LVAEI LANN, 2015). No pētījuma rezultātiem izriet, ka 

lai recirkulācijas sistēmās sasniegtu apgrozījumu  30% un vairāk pret ieguldījumu 

apjomu, ir vajadzīgi lieli audzēšanas apjomi (50 t un vairāk gadā). Taču arī salīdzinoši 

nelielos apjomos (5-10 t gadā) ir iespējams audzēt rentabli un gūt peļņu, tomēr gada 

apgrozījuma īpatsvars pret ieguldījumu vērtību būs mazāks (piemēram, storēm saskaņā ar 

aprēķinu tie ir 22-26%).  

MK noteikumos nr. 402 minētais nosacījums, ka jaunajiem akvakultūras 

uzņēmumiem ir jāatbilst nosacījumiem par vidējo neto apgrozījumu pēdējo divu gadu 

laikā vismaz 250 000 euro (15.1.punkts), ir papildus ierobežojums, kas liedz pretendēt uz 

atbalstu mikro uzņēmumiem. Šeit var piebilst, ka no tiem jaunajiem akvakultūras 

uzņēmumiem, kuri izmantoja atbalstu 2007.-2013.g.periodā, lielākā daļa bija mikro 

uzņēmumi ar neto apgrozījumu pirms projekta uzsākšanas zem 250 000 euro. Tādēļ šāds 

ierobežojums var tikt vērtēts kā pārāk ierobežojošs, jo ierobežo mazo uzņēmējdarbību. 

Saprotams, ka sniedzot publisku atbalstu uzņēmumam ar mazāku apgrozījumu, pieaug 

riski, taču tos mazina jau pastāvošais ierobežojums maksimāli izsniedzamajam atbalsta 

summu vienam šādam uzņēmumam, kā arī ir iespēja noteikt papildu ierobežojumus 
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attiecināmo izmaksu kopsummai šādiem (t.sk. jauniem) uzņēmumiem. Ievērojot 

līdzšinējo projektu lielumu, kā arī agrākos pētījumos veiktos aprēķinus par nepieciešamo 

investīciju apjomu (“Latvijas akvakultūrā audzējamo zivju ekonomiskais pamatojums un 

tirgus iespējas” – LVAEI LANN, 2015), šādos gadījumos attiecināmo izmaksu kopsummu 

var ierobežot orientējoši ar 150 tūkst.EUR. Atbalsta pretendents var veikt dažāda veida 

ieguldījumus, tajā skaitā tādus, kuros nepieciešams mazāks investīciju apjoms (piemēram, 

dīķsaimniecībās). 

Ņemot vērā, ka akvakultūrā pastāv augsti vides un sociāli-ekonomiskie riski 

(tuvāk aprakstīti 2.5.punktā), ikgadējais iegūstamais produkcijas apjoms un vērtība ir 

svārstīgi. To apliecina arī konkrētu uzņēmumu ikgadējie dati LAD datubāzē. Bez 

pieminētajiem riskiem apgrozījuma svārstības ietekmē arī produkcijas ražošanas cikls, 

kurš zivīm parasti ir ilgāks par gadu. Lai šo svārstību dēļ neizveidojas situācija, ka 

atbalsta saņēmējs nav izpildījis prasības nodrošināt noteiktu apgrozījuma līmeni, būtu 

izvērtējama iespēja šos apgrozījuma nosacījumus veidot elastīgākus. Viens no 

risinājumiem ir katra gada apgrozījuma vietā vērtēt vidējo apgrozījumu trijos secīgos 

gados. Tādā gadījumā, ja vienā no šiem trim gadiem uzņēmums kādu iemeslu dēļ nebūs 

sasniedzis plānoto apgrozījumu, taču to būs kompensējis ar attiecīgi lielāku apgrozījumu 

citā gadā (3 gadu periodā), tad tas būs izpildījis saistības. Attiecīgu grozījumu pieņemšana 

novērtētāju skatījumā sekmētu uzņēmēju interesi par ieguldījumiem akvakultūrā. 

Ievērojot, ka akvakultūras darbības ir saistītas ar paaugstinātu ieguldījumu risku 

(augsta jutība pret slimībām, kaitēkļiem, pastāv tehnoloģiskie riski utt.), akvakultūras 

uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana ir cieši saistīta ar ieguldījumu 

drošības sekmēšanu, sedzot izdevumus par akvakultūras krājumu apdrošināšanu. 

Latvijas uzņēmējiem ir aktuāla zināšanu un pieredzes apmaiņa akvakultūrā, īpaši 

saistībā ar zivju audzēšanu recirkulācijas sistēmās. Recirkulācijas sistēmu uzturēšana 

prasa specifiskas zināšanas un speciālistus, kuru pašlaik Latvijā trūkst. Tāpat aktuāla ir 

ražošanas izmaksu samazināšana, lai samazinātu produkcijas pašizmaksu. Tādēļ ir 

pozitīvi vērtējams, ka šajā periodā nozīmīga daļa akvakultūrai paredzētā publiskā 

finansējuma ir atvēlēti inovācijām un zināšanu pārnesei. Inovācijām būtu jākļūst par 

pamatu nozares attīstībai, jo tradicionālā darbība (gan tehnoloģiju, gan apstrādes, gan 

audzēšanas, gan tirgus un mārketinga ziņā) ilgtermiņā nesniegs pietiekošu ekonomisko 

izaugsmi.  

No veiktās analīzes var secināt, ka uzņēmējiem ir interese par produktīvajiem 

ieguldījumiem akvakultūrā, tomēr dažādu faktoru ietekmē līdz šim realizēto un 

realizācijas stadijā esošo projektu izpildes progress ir salīdzinoši neliels pret plānoto 

apjomu (gan projektu skaita ziņā gan finanšu, gan arī plānoto rezultātu ziņā), tādēļ nav 

pārliecības, vai visu ieplānoto finansējumu būs iespējams piesaistīt. Sekmīga un aktīva 

projektu realizācija ir atkarīga no daudziem faktoriem (speciālistu pieejamība, inovācijas, 

augsts un noturīgs pieprasījums pēc produkcijas, jauno produkcijas veidu un mārketinga 

stratēģiju izveide, lielāka drošība atiecībā pret ieguldījumu riskiem utt.). 

2.4. Konkrētā mērķa "Tādas akvakultūras veicināšana, kurā tiek 

nodrošināta augsta līmeņa vides aizsardzība, un dzīvnieku veselības 

un labturības un sabiedrības veselības un drošības veicināšana" 

snieguma izvērtējums 

Latvija izvēlējusies arī ceturto mērķi, kas sekmē tādu akvakultūru, kurā tiek 

nodrošināta vides aidzsardzība, uin veicināta dzīvnieku veselība un labturība. Šī mērķa 

sasniegšanai izvēlēts pasākums F022.10. “Akvakultūra, kas nodrošina vides 

pakalpojumus”. 
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Pasākuma mērķis ir veicināt jaunus akvakultūras veidus, kuros ir iekļauta vides, 

dabas resursu un ģenētiskās daudzveidības aizsardzība un stiprināšana, kā arī ainavu un 

akvakultūras zonu tradicionālo iezīmju apsaimniekošana. 

Pasākumā atbalstu piešķir par zivju dīķu platību, ja kopējā atbalstam pieteiktā dīķu 

platība nav mazāka par trim hektāriem un katra dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru, 

kā arī pastāv citi nosacījumi, kas saistīti ar dīķa reģistrāciju un iespēju tajā nolaist ūdeni.  

Būtiskākais, ka ir ierobežots no dīķa platības hektāra iegūstamās produkcijas 

apjoms, kas var būt robežās no 200 līdz 600 EUR /ha, un palielinoties iegūtās produkcijas 

apjomam no ha, palielinās arī atbalsta likme, tomēr produkcijas apjoms nedrīkst pārsniegt 

augšējo robežu. Turklāt, atbalsta pretendents uzņemas saistības uz pieciem gadiem. Ja 

saistības kādu iemeslu dēļ netiek izpildītas, tad ir jāatmaksā arī iepriekš saņemtā atbalsta 

summa.  

Dīķu vides maksājumi nodrošina, lai zivju audzēšanas intensitāte nebūtu pārāk 

augsta, līdz ar to samazinot piesārņojumu. 

No 156 PVD atzītajiem akvakultūras uzņēmumiem, ekonomiski aktīvi 2016.gadā 

bija 85, kuros akvakultūras produkcijas ražošanai tika izmantoti 822 dīķi ar kopējo platību 

4 957,9 ha (CSP dati). Pavisam vides maksājumiem trijās kārtās pieteicās 31 saimniecība 

no visiem plānošanas reģioniem Latvijā (5-10.attēls). Kopā vides maksājumiem bija 

pieteikti 2940 ha dīķu platības (59% no ekonomiski aktīvo uzņēmumu dīķu platības). Var 

atzīmēt, ka trīs lielāko uzņēmumu maksājumiem pieteiktās platības kopā (1711 ha) veido 

vairāk nekā pusi no 31 uzņēmuma pieteiktām platībām.  

 

5-10 attēls. Vides maksājumu saņēmēju teritoriālais izvietojums. 

No 31 saimniecības, kas pieteicās atbalsta maksājumiem, detalizētai izpētei tika 

izvēlētas 10 saimniecības, izmantojot galveno kritēriju (dīķu platība un reģions) trīs 

dimensiju modeli. Tika ņemta vērā arī dīķsaimniecību atrašanās Natura 2000 teritorijā. 

Par visām izpētei atlasītajām dīķsaimniecībām (no 1 līdz 8 atbalsta maksājumu 

saņēmēji) tika veikta detalizēta analīze apkopojot sekojošu hidroķīmisku informāciju: 

temperatūra C; elektrovadītspēja µS/cm; izšķīdušo vielu daudzums g/L; izšķīdušais 

skābeklis mg/L; pH; ORP mV; hlorofils A µg/L; duļķainība NTU; N/NH4 mg/L; N/NO3 

mg/L; Nkop mg/L; P/PO4 mg/L; Pkop mg/L. (5.1.pielikums). 

Ūdens elektrovadītspēja dažādos dīķos svārstījās no 136 līdz 552 µS/cm. Šāds 

diapazons pilnībā atbilst MK noteikumiem par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti. 

Šāda elektrovadītspējas atšķirība (4 reizes) liecina par atšķirīgiem ūdens avotiem 
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dīķsaimniecībās. Virszemes notecei elektrovadītspēja parasti ir zemāka, bet gruntsūdens 

klātbūtne parasti elektrovadītspēju paaugstina. Izšķīdušo vielu daudzums arī svārstījās 

lielā diapazonā (no 0,1 līdz 0,4 g/L). 

Ūdeņraža jonu koncentrācija (pH vērtība, kas izteikta kā ūdeņraža jonu 

koncentrācijas negatīvais decimāllogaritms) svārstījās no 7,3 līdz 8,4, un liecina par vāji 

bāzisku reakciju visos apsekotajos dīķos. Dotās pH vērtības pilnībā atbilst ūdens 

kvalitātes normatīviem prioritārajiem zivju ūdeņiem (MK noteikumu par virszemes un 

pazemes ūdeņu kvalitāti 3.pielikums), ir labvēlīgas hidrobiontiem un sekmēs dabas 

resursu un ģenētiskās daudzveidības aizsardzību un stiprināšanu. 

Konstatētā izšķīdušā skābekļa koncentrācija ir ļoti augsta visu saimniecību (80% 

no tiem ir atbalsta maksājumu saņēmēji) audzējamo dīķu ūdenī un svārstās diapazonā no 

7,97 līdz 10,33 mg/L (skat. 5.1.3. attēlu), kas temperatūras apstākļos (8 – 9 C) veido no 

77 līdz 90% piesātinājuma. Šāds izšķīdušā skābekļa daudzums liecina par līdzsvarotu vidi 

un labvēlīgiem dzīves apstākļiem hidrobiontiem. 

Tikai 20% no saimniecībām dīķu mēslošanai izmanto cietos kūtsmēslus, lietojot 

tos ne vairāk kā 200 kilogramu uz hektāru dīķa platības un mēslošanu veicot līdz kārtējā 

gada 30. aprīlim. Šāda mēslojuma deva ir divas reizes zemāka par MK noteikumos 

Nr.692 norādīto. Samazināta kūtsmēslu lietošana neapšaubāmi samazinās dīķu 

produktivitāti, bet sekmēs dabas resursu un ģenētiskās daudzveidības aizsardzību un 

stiprināšanu. 

Analizējot informāciju par akvakultūras dzīvniekiem, kas tika audzēti aptaujai 

izvēlētās dīķsaimniecībās diezgan prognozējami tika konstatēts, ka vispopulārākā suga ir 

karpa. Tomēr kā monokultūra tā tiek audzēta tikai 40% saimniecību. Polikultūrā kopā ar 

līņiem karpas tiek audzētas vēl 40% saimniecību un 10% polikultūrā ar līdakām, kā arī vēl 

10% polikultūrā ar raudām, līņiem un karūsām. Kā zināms, zivju monokultūra var 

izmantot dabisko zivju barību mazāk efektīvi nekā polikultūra. Rezultātā, ja vien 

ūdenstilpē nav ļoti mazs zivju blīvums, zivju produkcija monokultūrā ir daudz vairāk 

atkarīga no barības nekā polikultūrā. Neskatoties uz to, ka karpu audzēšanu monokultūrā 

ir samērā plaši izplatīta, karpu produkcijas ražošanas rādītāji monokultūras apstākļos bieži 

vien ir ievērojami zemāki nekā polikultūras apstākļos. Vienā un tai pašā ūdenstilpē var 

izaudzēt vairāk zivju, ja tajā kopā tur vairāku sugu īpatņus ar atšķirīgiem barošanās 

veidiem un ekoloģiskajām īpatnībām. Tāpēc vairāku zivju populācijas kopā daudz 

efektīvāk izmanto dabisko barību. Zivju produkcijas ražošanas palielināšanos polikultūras 

dīķos var veicināt arī sinerģiskā mijiedarbība starp atsevišķām sugām. 

Salīdzinot vidējo audzējamo akvakultūras dzīvnieku blīvumu atbalstam 

pieteiktajos un vides maksājumiem nepieteiktajos dīķos var konstatēt, ka atbalstam 

pieteiktajos dīķos blīvums ir augstāks, un vidēji veido 420 kg/ha (pēc nozvejas datiem) 

(skat. 5-11.att.). 

Atbilstoši LAD datubāzē apkopotajai informācijai, to darbinieku skaits, kuri gūst 

labumu no darbības, ir 124, kas veido vairāk kā pusi no akvakultūrā nodarbinātajiem. 

Vienlaikus redzams, ka gan atbalsta apmērs, gan labuma guvēju skaits koncentrējas dažās 

lielākajās dīķsaimniecībās. No 31 atbalsta saņēmēja tikai 6 uzņēmumos labuma guvēju 

skaits ir lielāks par vienu, bet trijos uzņēmumos – lielāks par 10. 

Saskaņā ar vides novērtējuma veikušo ekspertu viedokli, akvakultūras dzīvnieku 

augsts blīvums dīķos negatīvi ietekmē barībsugu un indikatorsugu abinieku 

biodaudzveidību dīķos un pieguļošas teritorijās. Tomēr kā rāda dati, atšķirība ir neliela un 

atbalsta saņemšanas gaitā tai ir tendence izlīdzināties. Līdz ar to var vērtēt, ka atbalsta 

ietekme no vides viedokļa ir drīzāk pozitīva, jo atbalstam pieteiktajās platībās dzīvnieku 

blīvums ir pieaudzis mazāk strauji nekā nepieteiktajās. 
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5-11 attēls. Akvakultūras dzīvnieku vidējā blīvuma salīdzinājums atbalstam pieteiktajos un 

nepieteiktajos dīķos (pasākumā “Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”) 

Atbalsta saņēmēju dīķu saistošo sugu daudzveidība saskaņā ar vides ekspertu 

veikto pētījumu ir augstā līmenī, kas ļauj apgalvot, ka pasākums neietekmēja negatīvi 

biodaudzveidību un vides kvalitāti, bet stimulēja to, un līdz ar to arī esošās dīķu 

ekosistēmas, t.sk. indikatorsugu abinieku populācijas. Pētījumā iegūtā informācija par 

dīķsaimniecību bioloģisko daudzveidību apkopota 5.2.pielikumā.  

Veicot pasākuma ierobežojumu novērtēšanas analīzi, tika konstatēts, ka gandrīz 

visi respondenti piekrita ierobežojumiem. Eksperti ir konstatējuši pasākuma dalībnieku 

interesi pieteikt papildus dīķu platības nākošajās kārtās līdz pasākuma beigām. Tāpat ir 

konstatēta interese atļaut piedalīties pasākumā saimniecībām ar dīķiem, kuros var nolaist 

ūdeni, izmantojot dažādas ūdens līmeņa regulēšanas un nolaišanas tehnoloģijas (ne tikai 

meniķi). 

2.5. Faktori, kas ietekmē prioritātes mērķu sasniegšanu 

Lai labāk izvērtētu faktorus, kas sekmē vai apdraud akvakultūras saimniecību 

darbību, tika veikts saimniecību sociāli-ekonomisko un vides risku izvērtējums. Kā 

būtiskākie saimniecību sociāli-ekonomiskie riski (5-12 attēls) visbiežāk (21%) tika minēti 

augsti nodokļi (norādot tieši uz PVN likmi) un inovāciju trūkums (19%), kā arī zema 

produkcijas pārdošanas cena (19%).  
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5-12 attēls. Sociāli ekonomisko risku salīdzinājums pētījumā iekļautajās saimniecībās 

Par nozīmīgu riska faktoru ir uzskatāms arī kvalificēta personāla trūkums..  Latvijā 

ir organizēta akvakultūras speciālistu apmācība (LLU profesionālās pilnveides 

programma “Akvakultūra” 240 stundu apjomā), taču būtu izvērtējamas iespējas izveidot 

tādas apmācību programmas, kuras var veikt ar ZRT vai cita veida atbalstu. Līdzšinējā 

prakse liecina, ka atbalsta iespējas padara apmācību programmas daudz pieejamākas 

nozares pārstāvjiem un populārākas, līdz ar to tiek celta nozares konkurētspēja. Savukārt 

esošie ZRP 2014-2020 pasākumi paredz vienīgi konsultāciju sniegšanu.  

Riski, kas saistīti ar ekonomiskajiem nosacījumiem inovāciju trūkums, zema 

pārdošanas cena, augstas izejmateriālu cenas)  kopumā veido lielāko daļu no apzinātajiem 

riskiem. Tā kā šī pētījuma mērķis nav atsevišķu inovāciju jomu identificēšana, bet tikai 

ekonomisko faktoru analīze, katrs no minētajiem faktoriem netiek plašāk aplūkots. Tomēr 

šo faktoru esamība  norāda uz vajadzību papildināt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai 

palielinātu uzņēmējdarbības konkurētspēju. Tas liecina, ka aktuāla ir zināšanu 

papildināšana ne tikai akvakultūrā, bet arī ekonomikā un tirgvedībā. 

 

Kā lielākos vides riskus saimniecības min plēsīgos zīdītājus un putnus, kas kopā veido 

57% no visiem vides riskiem (skat 5-13 attēlu). Šāda situācija liecina par vides 

daudzveidību dīķsaimniecībās, taču vienlaikus rada pieprasījumu pēc papildu aizsardzības 

pasākumiem zivju krājumu saglabāšanai. 
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5-13 attēls. Vides risku salīdzinājums aptaujātās saimniecībās 

Daudzas saimniecības diezgan augstu novērtēja arī nelabvēlīgu hidroloģisko 

režīmu (25%), kas ir īpaši aktuāls saimniecībās, kas kā ūdens avotu izmanto virszemes 

noteci, kura ir ļoti stipri pakļauta klimatiskajām pārmaiņām un, īpaši pēdējos gados, ir 

visai grūti prognozējama. Arī šos riskus, līdzīgi kā plēsīgu putnu un zīdītāju, kā arī 

slimību un parazītu radīto apdraudējumu, atbilstoši normatīvajam regulējumam (ES 

Regula nr. 508/2014) ir iespējams mazināt ar atbalsta palīdzību. Šim nolūkam būtu 

veicama padziļināta izpēte par 57.pantā aprakstītā atbalsta “Akvakultūras krājuma 

apdrošināšana” pielietošanas iespējām.  

Turpmākās attīstības perspektīvu izvērtēšanai ļoti nozīmīga ir informācija par 

akvakultūras saimniecību turpmākās darbības plāniem. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem 

(5-14.attēls), liela daļa saimniecību plāno paplašināties vai audzēt jaunas akvakultūras 

sugas. Nozīmīga daļa saimniecību (25%) plāno attīstīt recirkulācijas sistēmas, videi 

draudzīgas metodes vai lauku tūrismu. Mazāka daļa (12%)  plāno attīstīt zivju pārstrādi.  
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5-14 attēls. Aptaujāto akvakultūras uzņēmumu attīstības plāni (plānoto darbību īpatsvars 

% no aptaujas dalībnieku skaita) 

Kopumā iegūtie rezultāti rāda, ka lielākajai daļai saimniecību ir attīstības plāni, bet 

to praktiskās realizācijas iespējas ir saistāmas ar jau iepriekš veikto risku ietekmes 

minimalizāciju, kā arī saimniecību iespējām piesaistīt privāto finansējumu attīstībai. 

Nozīmīgs faktors, kas nosaka akvakultūras uzņēmumu spēju piesaistīt 

līdzfinansējumu projektiem, ir šo uzņēmumu peļņas rādītāji. Šim nolūkam, izmantojot 



37 

 

37 

 

VID saņemto datu kopu, tika novērtēts, cik liels skaits akvakultūras uzņēmumu pēdējos 3 

gados, par kuriem pieejami dati (2013.-2015.g.) ir strādājuši ar peļņu (neto apgrozījums 

pārsniedz izmaksas), un kāda ir šī pārsnieguma kopsumma (5-7 tabula). 

5-7 tabula. Aptaujāto akvakultūras uzņēmumu attīstības plāni (plānoto darbību īpatsvars 

% no aptaujas dalībnieku skaita) 

Gadi 2013 2014 2015 2013-2015 

Apgrozījums 

pārsniedz 

izmaksas 

uzņ. 

skaits 31 31 27 26 

EUR 2 919 453 1 937 848 1 035 868 4 065 701 

Apgrozījums ir 

mazāks nekā 

izmaksas 

uzņ. 

skaits 72 70 74 70 

EUR -7 101 508 -8 482 727 -8 772 117 -21 626 494 

Izmaksu īpatsvars neto 

apgrozījumā (kopā) 1,16 1,24 1,25 1,22 

Avots: Autoru aprēķini no VID datiem 

Analogi ir novērtēts, cik ir uzņēmumu, kuriem izmaksas pārsniedz neto 

apgrozījuma kopsummu. No iegūtajiem datiem var secināt, ka lielākai daļai akvakultūras 

uzņēmumu (73%) izmaksas ir pārsniegušas neto apgrozījumu, kas liecina par negatīvu 

saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu. Savukārt rentabli ir darbojušies tikai 26 

uzņēmumi, un šo uzņēmumu kopējā peļņa 3 gados sasniegusi tikai 4 milj.EUR, kas 

nozīmē, ka arī šie, rentabli strādājošie uzņēmumi, nespēj nodrošināt tādu privāto 

līdzfinansējumu, kas būtu nepieciešams akvakultūras ieguldījumiem plānotā publiskā 

finansējuma piesaistei (30 milj.EUR). Tas liecina, ka akvakultūras mērķu sasniegšanai ir 

aktuāla jaunu uzņēmumu ienākšana nozarē, kā jau analizēts 2.3.punktā. 

Veiktie aprēķini par akvakultūras uzņēmumu rentabilitāti norāda uz inovatīvu 

tehnoloģiju nepieciešamību, jo 5-7 tabulas dati norāda uz to, ka ar pašreizējām audzēšanas 

sistēmām ir ļoti sarežģīti nodrošināt pietiekami augstu ienesīgumu un garantētu peļņu. 
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SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

 

Secinājumi: 

Akvakultūras sektora rādītāju izvērtējums 2007. -2016.g. periodā liecina par 

nozares izaugsmi, lai arī sakarā ar ārējo faktoru ietekmi (vispārējā situācija 

tautsaimniecībā) tas bijis sadalīts vairākos posmos ar atšķirīgām tendencēm. Akvakultūras 

sektora attīstība ir cieši saistīta ar vispārējo ekonomisko stāvokli valstī un jūtīgi reaģē uz 

satricinājumiem. 

Saskaņā ar darba uzdevumu tika identificēts ierobežots rādītāju loks, ar kuriem 

vērtēt ZRP 2014-2020 mērķu sasniegšanu akvakultūrā. Atbilstoši aktuālajam mērķa 

formulējumam, ir izvēlēti 5 rādītāji, no kuriem viens saistāms ar atbalsta ietekmi uz 

konkurētspēju, viens attiecas uz resursu izlietojuma efektivitāti, viens uz vides mērķu 

sasniegšanu, un vēl pa vienam, kas attiecas uz programmas ieguldījumu inovāciju 

veicināšanā un konsultāciju pakalpojumu sniegšanā. 

Izvērtējot rezultātus, kas iegūti no rādītāju “darba ražīguma izmaiņas” un 

“ražošanas izmaksu daļas izmaiņas akvakultūras saimniecību neto apgrozījumā” 

aprēķiniem, var vērtēt, ka ZRP atbalsts laikā no 2007.līdz 2015.gadam ir devis nozīmīgu 

ieguldījumu atbalsta saņēmēju ražošanas efektivitātes un konkurētspējas pieaugumā. Tā 

kā atbalstu ieguldījumiem ir saņēmuši lielākā daļa aktīvo akvakultūras uzņēmumu, no 

šiem rezultātiem var secināt, ka atbalsts būtiski sekmējis visas akvakultūras nozares 

konkurētspēju. 

Apkopotā informācija par atbalstīto dīķu platības īpatsvaru un tā dinamiku liecina, 

ka lielākā daļa aktīvi apsaimniekoto akvakultūras dīķu platību  ievēro paaugstinātas vides 

prasības, tādējādi sekmējot bioloģisko daudzveidību. Pieteiktā platība un tās īpatsvars 

kopējā akvakultūras dīķu platībā 2014.-2020.g.periodā ir nedaudz samazinājies salīdzinot 

ar iepriekšējo periodu, kas iespējami saistāms tai skaitā ar stingrākiem atbalsta 

izmantošanas nosacījumiem (īpaši noteiktā nozvejas prasība un pienākums atmaksāt visu 

saņemto atbalstu nesasniegšanas gadījumā).  

Pasākumi, kas saistīti ar inovāciju un konsultāciju pakalpojumu sniegšanu, ir 

procesā, tādēļ objektīvus rādītājus varēs aprēķināt pēc šo pasākumu beigām, kā arī sniegt 

indikatīvu novērtējumu vidustermiņa izvērtējumā.  

Izvērtējot citu ES fondu un finanšu instrumentu ieguldījumu akvakultūrā, secināts, 

ka EJZF ir praktiski vienīgais fonds, kas sniedz atbalstu akvakultūras attīstībai. Pārējo 

fondu ietekme ir nenozīmīga. 

ZRP 2014-2020 līdzšinējais ieguldījums akvakultūras konkrētā mērķa sasniegšanā 

“Atbalsta sniegšana tehnoloģiju izstrādes, inovācijas, tostarp energoefektivitātes 

palielināšanas, un zināšanu pārneses stiprināšanai” līdz šim bijis neliels, taču ir 

konstatēta nozares un potenciālo atbalsta pretendentu interese par atbilstošajiem 

pasākumiem.  

Līdz šim atbalstīto projektu skaits Inovāciju pasākumā nedod pārliecību par mērķu 

sasniegšanu. Iespējamie iemesli: informācijas un kontaktu trūkums; zināšanu trūkums; 

nosacījums,; netiek atbalstīti projekti, kuru mērķis ir pilnveidot zināšanas (Reg.508/2014 

47.p.1a) 

Konsultāciju pasākums ir sekmīgi uzsākts. Tā līdzšinējais aptvērums pret plānoto 

ir salīdzinoši neliels, iespējams ierobežotā konsultāciju teritoriālā aptvēruma dēļ. Sakarā 

ar pabeigtu projektu trūkumu pašlaik tuvāku vērtējumu par pasākuma rezultātiem nevar 

sniegt.  
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Iepriekšējos pētījumus apkopotā informācija par zināšanu un speciālistu trūkumu 

akvakultūrā dod pamatu vērtēt, ka ar pašreiz izvēlēto pasākumu var būt par maz, lai 

novērstu akvakultūras speciālistu trūkumu un sekmētu būtisku ieguldījumu cilvēkkapitālā. 

Plānotais ieguldījums konkrētā mērķa "Akvakultūras uzņēmumu, jo īpaši MVU, 

konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana, tostarp drošības un darba apstākļu 

uzlabošana" sasniegšanai ir ambiciozs, jo tas, saskaņā ar veikto novērtējumu, pārsniedz 

esošo akvakultūras uzņēmumu finansiālās iespējas, kā arī iepriekšējā periodā līdzīgā 

pasākumā veiktos ieguldījumus. Līdz šim sasniegtie rezultāti nerada pārliecību par visa 

atvēlētā finansējuma piesaisti plānotajā periodā. Esošo akvakultūras uzņēmumu 

ekonomiskā potenciāla analīze norāda uz to ierobežotu spēju rast līdzfinansējumu 

projektiem, tādēļ sekmīga ieguldījumu veikšana plānotajā apmērā ir galvenokārt atkarīga 

no jaunu investoru sekmīgas piesaistes nozarei.  

Sekmīga un aktīva projektu realizācija ir atkarīga no daudziem faktoriem (kā 

būtiskākos var izdalīt - speciālistu pieejamība, inovācijas (it īpaši tehnoloģijās), augsts un 

noturīgs pieprasījums pēc produkcijas, lielāka drošība atiecībā pret ieguldījumu riskiem). 

Programmas ieguldījums konkrētā mērķa "Tādas akvakultūras veicināšana, kurā 

tiek nodrošināta augsta līmeņa vides aizsardzība, un dzīvnieku veselības un labturības un 

sabiedrības veselības un drošības veicināšana" ir vērtējams kā nozīmīgs, kaut arī pašlaik 

nesasniedz plānoto apjomu. Tomēr jāatzīst, ka plānotais apjoms ir liels salīdzinot ar 

aktīvo dīķsaimnieku skaitu un to apsaimniekotajām platībām. 

Veiktā pasākuma „Akvakultūras, kas nodrošina vides pakalpojumus” ietekmes 

izpēte par vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību ļauj izdarīt šādus secinājumus: 

 Dīķsaimniecību hidroķīmija apsekotajos atbalsta dīķos liecina par galveno ūdens vides 

parametru vērtību pilnīgu atbilstību ūdens kvalitātes. Vide ir labvēlīga visiem 

hidrobiontiem un tāpēc sekmēs dabas resursu un ģenētiskās daudzveidības aizsardzību 

un stiprināšanu. 

 Atbalsta saņēmēju dīķu saistošo sugu daudzveidība ir augstā līmenī, kas ļauj apgalvot, 

ka pasākums ietekmēja pozitīvi biodaudzveidību un vides kvalitāti, un stimulēja to, 

Precīzāku rezultātu iegūšanai iegūto viedokli būtu nepieciešams pārbaudīt ar 

objektīvām bioloģiskās daudzveidības uzskaites metodēm. 

 Vides biotiskā riska faktori (plēsīgie zīdītāji, kormorāni, gārņi u.c.) paši ir svarīgi 

biodaudzveidības komponenti, tomēr tie rada riskus produkcijas ieguvei. 

 Samazināta kūtsmēslu lietošana samazina dīķu produktivitāti, bet vienlaicīgi sekmē 

vides un ģenētiskās daudzveidības aizsardzību un stiprināšanu, t.sk. indikatorsugu 

abinieku biodaudzveidību. 

Plānotā iznākuma rādītāju sasniegšana pasākumā ir apšabāma. Identificētie iemesli 

ierobežotai dīķsaimnieku aktivitātei:  

 nepietiekama informētība un prasme orientēties prasībās, 

 vides riski (it īpaši plēsīgie putni un zīdītāji, nelabvēlīgs hidroloģiskais režīms, arī 

slimības) kuru dēļ konkrētā gadā var netikt sasniegts plānotais apjoms, 

  atsevišķas ierobežojošas prasības (dīķu nolaišanas veidi utt.),  

 nosacījums par atbalsta atmaksu arī par iepriekšējiem gadiem neizpildes gadījumā . 

Akvakultūras saimniecību vispārējās situācijas indikatīvais novērtējums ļauj 

vērtēt, ka lielai daļai saimniecību ir nozīmīgi attīstības plāni (tajā skaitā jaunu sugu 

ieviešana, paplašināšanās u.c.), taču vienlaikus pastāv arī nozīmīgi sociāli-ekonomiskie un 

vides riski šo saimniecību darbībai. Veiktā risku analīze norāda uz potenciālu vajadzību 

tādu pasākumu ieviešanai, ar kuru palīdzību būtu iespējams mazināt gan vides un 

tehnoloģiskos riskus (plēsīgi putni un zīdītāji, slimības un kaitēkļim, nelabvēlīgs 

hidroloģiskais režīms, avārijas u.tml.), gan arī paaugstināt saimniecību īpašnieku un 
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akvakultūrā nodarbināto profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas (gan akvakultūrā, 

gan ekonomikā un tirgvedībā). 

Ieteikumi: 

Veiktie pētījumi un izdarītie secinājumi ļauj formulēt šādus ieteikumus, kas 

sekmētu labāku prioritātes mēŗku sasniegšanu. Daļa no ieteikumiem ir indikatīvi, jo 

pamatojas uz apkopoto datu un informācijas apjomu, taču to detalizācijai ir vajadzīga vēl 

papildus izpēte, tajā skaitā veicot ieinteresēto pušu intervijas un aptaujas.  

Ieteikumi par datiem un to avotiem. 

1. Lai kvalitatīvi varētu aprēķināt ieteiktos rādītājus “darba ražīguma izmaiņas” un 

“ražošanas izmaksu daļas izmaiņas akvakultūras saimniecību neto apgrozījumā”, par 

visiem atbalsta saņēmējiem pasākumā “produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” būtu 

nepieciešami dati ne tikai par neto apgrozījumu akvakultūrā, bet arī par gada laikā 

saražotās produkcijas vērtību – gan pirmsprojekta gadā, gan 3 gadus pēc projekta 

realizācijas. Precīzāku novērtējumu veikšanai šāda informācija būtu lietderīga par visu 

uzraudzības periodu.  

Ieteikumi par esošajiem pasākumiem: 

Ņemot vērā ieviešanā esošo un pabeigto projektu skaitu un publiskā finansējuma 

izlietojuma rādītājus, ieteikumi galvenokārt ir saistīti ar pieteicēju aktivizēšanu, lai 

palielinātu to interesi iesaistīties akvakultūras pasākumos.  

1. Izvērtēt iespējas koriģēt MK noteikumus nr.402, periodu kurā uzraudzības 

periodā tiek rēķināts sasniedzamais neto apgrozījums vai ražošanas apjoms, pagarināt līdz 

3 gadiem viena gada vietā. Tas paredzētu, ja plānotais apgrozījums vai produkcijas 

apjoms netiek sasniegts vienā pārskata gadā, tad tiek rēķināts 3 gadu vidējais: gads pirms 

pārskata gada, pārskata gads un gads pēc tā. Šāda pieeja dotu iespēju kāda konkrētā gada 

neplānotos zaudējumus nosegt ar lielāku produkcijas apjomu citā gadā. 

2. Būtu lietderīgi izvērtēt iespējas mainīt nosacījumus jauniem investoriem. 

Piedāvājam samazināt MK noteikumos nr.402 10.2.p. noteikto sasniedzamo gada neto 

apgrozījuma līmeni pret veikto investīciju apjomu – no 30% līdz 20%; kā arī nepiemērot 

15.1. panta nosacījumus (esošs 250 tūkst.EUR apgrozījums) nelieliem projektiem - līdz 

150 tūkst.EUR.  

4. Aktivitātes kāpināšanai pasākumā “Inovācija” ir lietderīgi aktivizēt ZST 

darbību komunikācijas uzlabošanāstarp zivsaimniecības NVO un zinātniskām 

institūcijām; kā arī izskatīt iespējas atbalstīt darbības zināšanu pilnveidošanai (atbilstoši 

Regulas 47.p.1a). 

5. Konsultāciju pasākumu lietderīgi izvērst dažādos Latvijas reģionos, tādējādi 

paplašinot tā pieejamību nozares dalībniekiem. Lai būtu iespējams izvērtēt pasākuma 

kvalitāti, ir lietderīgi tajā paredzēt atgriezenisko saiti, kas ietver gala labuma guvēju 

anketēšanu. Lai varētu novērtēt praktisko labumu no saņemtajām apmācībām un 

konsultācijām, konsultāciju novērtējumu būtu lietderīgi veikt aptaujas veidā, jautājot par 

to ietekmi uz uzņēmumu darbu 6 mēnešus pēc konsultāciju beigām. Alternatīvs 

risinājums - šādu aptauju veic vērtētāji attiecīgo novērtēšanu laikā, tomēr tad ir jārēķinās 

ar izlases veida aptauju. 

 

Ieteikumi par citiem potenciāliem pasākumiem vai aktivitātēm, lai labāk 

sasniegtu prioritātes mērķus, kā arī turpmākiem pētījumiem: 

1. Lai sekmētu ieguldījumu aizsardzību pret neplānotu zaudējumu risku 

(piemēram, slimību, dabas katastrofu, nelabvēlīgu laikapstākļu, pēkšņu ūdens kvalitātes 

izmaiņu, kaitēkļu invāzijas vai ražošanas iekārtu iznīcināšanas gadījumā), ir apzināma 

nozares interese un gatavība iesaistīties zivju krājumu apdrošināšanā. Šādai aktivitātei ir 
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paredzēts atbalsts (piemēram, paredzot atbalsta maksājumu daļējas apdrošināšanas 

prēmijas segšanai), atbilstoši Regulas nr.508/2014 57.pantam.  āds pasākums varētu 

būtiski palielināt potenciālo investoru interesi veikt ieguldījumus un sniegtu aizsardzību 

jau esošajiem uzņēmumiem, taču lai konkrēti apzinātu uzņēmumu un apdrošinātāju 

interesi par šādu pasākumu, ir vajadzīgi detalizēti pētījumi. 

2. Tāpat būtu lietderīgi veikt padziļinātu izpēti par nepieciešamību ar programmas 

pasākumu starpniecību sekmēt ne tikai konsultācijas, bet arī mūžizglītību akvakultūras 

nozarē, kā arī speciālas programmas (koledžas izglītības programmas) praktiskai 

speciālistu apmācībai. 3. Lai izpētītu atbalsta saņēmēju izpratni par piedāvāto pasākumu 

iespējām un nosacījumiem, būtu lietderīgi veikt tuvāku izpēti par nozares pārstāvju 

apmierinātību ar pieejamās informācijas kvantitāti un kvalitāti un informatīvās saiknes 

uzlabošanas iespējām4. Lai turpmāk pilnveidotu pasākumu nosacījumus atbilstoši nozares 

vajadzībām un sekmētu programmas mērķu izpildi, ir lietderīgi veikt padziļinātus 

pētījumus optimālu pasākumu nosacījumu izstrādei (ja tiek ieviesti jauni pasākumi, kā arī 

plānojot nākamā perioda pasākumus – pēc 2020.gada). Padziļināti un regulāri pētījumi ir 

lietderīgi arī pasākumu novērtēšanas jomā, jo tie sniegtu iespēju detālai analīzei – tajā 

skaitā ietekmes uz ekosistēmām un uz bioloģisko daudzveidību novērtēšanā.  
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PIELIKUMI 
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 1.pielikums. ZRP 2014-2020 2.prioritātes konkrētie mērķi un izvēlētie pasākumi akvakultūrā 

Konkrētais mērķis 
Pasākuma 

nosaukums 

Pasākuma mērķis un 

reglamentējošā likumdošana 
Atbalsta pretendents 

1.Konkrētais mērķis “Atbalsta 

sniegšana tehnoloģiju izstrādes, 

inovācijas, tostarp 

energoefektivitātes palielināšanas, 

un zināšanu pārneses 

stiprināšanai” 

Inovācija Inovācija akvakultūrā, tajā skaitā 

akvakultūras produkcijas apstrādē, 

izstrādājot ieviešanai jaunus vai 

ievērojami uzlabotus produktus vai 

procesus, lai ieviestu jaunas 

akvakultūras sugas ar labu tirgus 

potenciālu, tostarp izpētot inovatīvo 

produktu vai procesu tehniskās vai 

ekonomiskās īstenošanas iespējas 

(MK not.  Nr. 193). 

Zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā un 

kas projektu īsteno sadarbībā ar biedrību. 

Komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas nodarbojas ar 

zvejniecību, akvakultūru vai šo projektu apstrādi vai konservēšanu, un kas 

projektu īsteno sadarbībā ar zinātnisko institūciju. 

Biedrība, kura vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir 

reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, ja vismaz trīs tās 

biedru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, 

vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana. 

Akvakultūras 

saimniecībām 

paredzēti 

pārvaldības, 

aizvietošanas un 

konsultāciju 

pakalpojumi 

Akvakultūras saimniecību 

vispārējās veiktspējas un 

konkurētspējas palielināšana un to 

darbības negatīvās ietekmes uz vidi 

samazināšana, atbalstot 

akvakultūras saimniecībām 

paredzētu pārvaldības un 

konsultāciju pakalpojumu izveidi. 

(MK not. Nr. 51) 

Valsts zinātniskais institūts, kura funkcijas ir īstenot valsts politiku zivju 

krājumu atražošanas jomā, kā arī sniegt konsultācijas par videi draudzīgas, 

racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas jautājumiem. 

Izglītības iestāde ar akreditētu profesionālās pilnveides vai studiju 

programmu, kurā paredzēti mācību priekšmeti akvakultūras ekoloģijā, 

ģenētikā, likumdošanā vai zivju audzēšanas biotehnoloģijā. Gala labuma 

guvēji pasākumā ir Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīti akvakultūras 

dzīvnieku audzēšanas uzņēmumi (turpmāk – akvakultūras saimniecības), kuri 

konsultācijām piesaka to īpašnieku, dalībnieku vai nodarbinātās personas. 

2. Konkrētais mērķis 

"Akvakultūras uzņēmumu, jo 

īpaši MVU, konkurētspējas un 

dzīvotspējas palielināšana, tostarp 

drošības un darba apstākļu 

uzlabošana" 

Produktīvi 

ieguldījumi 

akvakultūrā 

Akvakultūras uzņēmumu 

konkurētspējas un dzīvotspējas 

palielināšana (MK not. Nr. 402) 

Komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas pirms projekta 

iesnieguma iesniegšanas ir audzējis akvakultūras produkciju pārdošanai vismaz 

vienu gadu.  

Komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas plāno audzēt 

akvakultūras produkciju pārdošanai, vai komersants, zemnieku vai zvejnieku 

saimniecība, kas audzē akvakultūras produkciju pārdošanai mazāk nekā vienu 

gadu. 

4.Konkrētais mērķis "Tādas 

akvakultūras veicināšana, kurā 

tiek nodrošināta augsta līmeņa 

vides aizsardzība, un dzīvnieku 

veselības un labturības un 

sabiedrības veselības un drošības 

veicināšana" 

Akvakultūra, kas 

nodrošina vides 

pakalpojumus 

MK not. Nr. 692 Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts akvakultūras nozares uzņēmums 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām akvakultūras 

dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, un tā darbība atbilst 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām dzīvnieku veselības, veterinārijas un 

vides jomā. Tā ienākumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas pēdējā 

noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 250 EUR no katra atbalstam pieteiktās dīķu 

platības hektāra (izņemot platību, kas norādīta kā ziemošanas dīķi). 

https://likumi.lv/ta/id/286505-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-pasakuma-atbalsts-saglabasanas-pasakumiem
https://likumi.lv/ta/id/286505-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-pasakuma-atbalsts-saglabasanas-pasakumiem
https://m.likumi.lv/ta/id/81050-biedribu-un-nodibinajumu-likums
http://likumi.lv/ta/id/280722-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-pasakuma-zvejas-flotes-modernizacija
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2.Pielikums 

Izvēlētie rezultāta rādītāji P2 “Veicināt vides ziņā ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, 

inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru” 

Rādītāja nosaukums Darba ražīguma izmaiņas 

Attiecināmie 

pasākumi 

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā 
Inovācija 
Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un 
konsultāciju pakalpojumi 

Atvasinātie rādītāji nav 

Apraksts Ikgadējais neto apgrozījums akvakultūrā (EUR) uz vienu 

nodarbināto 3 gadus pēc projekta salīdzinājumā ar gadu pirms 

projekta.  

Mērvienība EUR/nodarbināto  

Datu avots LAD, VID, CSP 

 

Rādītāja nosaukums Inovāciju mērogs  

 

 
Attiecināmie 

pasākumi 

Inovācija 

Atvasinātie rādītāji – dalījumā pa jomām (ietekme uz vidi, ilgtspējīgas metodes, 
pievienotā vērtība, jaunu sugu ieviešana utt.) 
- dalījumā pēc mēroga (uzņēmuma, nozares) 
– akvakultūras uzņēmumu īpatsvars, kuri ievieš inovācijas 

Apraksts daļa un apmērs sekmīgi realizētiem inovācijas projektiem: 

- MK noteikumos nr.193 uzskaitītajām inovāciju jomām (9 

jomas) – cik no šīm jomām ir aptvertas un kāds ir projektu 

skaita un ieguldījumu sadalījums starp tām; 

- Cik % no inovācijām tiek ieviestas uzņēmuma, un cik 

plašākā (nozares) līmenī 

- Cik % no aktīvajiem akvakultūras un pārstrādes 

uzņēmumiem ir iesaistīti inovāciju projektu realizācijā 

Mērvienība % (papildus mērvienības – skaits; EUR) 

Datu avots LAD (CSP) 

 

Rādītāja nosaukums Labuma guvēju īpatsvars nozarē (saskaņā ar MK not.minēto) 

Attiecināmie 

pasākumi 

Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un 
konsultāciju pakalpojumi 

Atvasinātie rādītāji (3) apmācīto personu skaita (unikālie klienti) īpatsvars kopējā 
akvakultūrā nodarbināto skaitā  

(4) pasākumā pārstāvēto akvakultūras uzņēmumu skaita īpatsvars 
akvakultūras uzņēmumu kopskaitā 
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Apraksts -Unikālo apmācīto personu skaits atbilstoši iesniegtajiem pārskatiem 

dalīts ar nozarē nodarbināto kopskaitu; 

-akvakultūras uzņēmumu skaits, kuros ir nodarbināti pasākuma 

dalībnieki dalīts ar kopējo ekonomiski aktīvo akvakultūras uzņēmumu 

skaitu 

Mērvienība % 

Datu avots LAD (CSP) 

Rādītāja nosaukums Ražošanas izmaksu daļas izmaiņas akvakultūras saimniecību 

neto apgrozījumā  

Attiecināmie 

pasākumi 

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā 

Atvasinātie rādītāji (1) – kopējās ražošanas izmaksas 
(2) - kapitāla izmaksas (pamatlīdzekļu nolietojums) 
 

Apraksts -Ražošanas izmaksas (EUR) uz 1 EUR neto apgrozījuma 

(produkcijas vērtības) akvakultūrā pēc projekta (līdz n+3 gadam pēc 

projekta) salīdzinājumā ar gadu pirms projekta.  

-neto apgrozījums (produkcijas vērtība) un izmaksas akvakultūrā.  

-VID gada pārskatu dati par akvakultūras uzņēmumiem. 

Pastāv iespēja, ka veicot ieguldījumus, uzreiz pēc projekta izmaksas 

var pieaugt, tādēļ šogad plānots skatīt visa pārskata perioda griezumā. 

Izmantojot P/z aprēķinu, plānots iekļaut šādas pozīcijas atkarībā no p/z 

aprēķina shēmas: 

1. P/z aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu 

funkcijas): 

- Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai 

sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 

- Pārdošanas izmaksas 

- Administrācijas izmaksas 

- Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.  

2. P/z aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu 

veidiem): 

- Materiālu izmaksas 

-  Personāla izmaksas 

-  Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

Mērvienība EUR/EUR 

Datu avots LAD, VID 

Rādītāja nosaukums Atbalstīto dīķu platību īpatsvars kopējā akvakultūras dīķu 

platībā 

Attiecināmie 

pasākumi 

Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus 

Atvasinātie rādītāji   nav 
 

Apraksts 
Dīķu platības ha, par kurām saņemts ZRP atbalsts salīdzinājumā ar 

kopējām akvakultūras dīķu platībām valstī. 

 Mērvienība % (papildus mērvienība – ha) 

Datu avots LAD, CSP 
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3.Pielikums 

Kvazieksperimentālo metožu pielietošana atbalsta tiešās ietekmes novērtēšanai 

Tabula 1 Pasākumu tiešās ietekmes novērtējums uz ražošanas izmaksu īpatsvaru 

apgrozījumā ar PSM-DiD metodi 

Aprēķinu bāze 

Ražošanas izmaksu īpatsvars apgrozījumā 

2007÷2010 2012÷2015 
DiD (2012÷2015 - 

2007÷2010) 

Nepielīdzinātie dalībnieki (P=1) (50) 2.53 1.60 -0.92 

Nepielīdzinātie ne dalībnieki (P=0) (16) 0.82 1.85 1.03 

Kopā Ø (66) 2.11 1.66 -0.45 

Starpība (1-0) 1.70 -0.25 -1.95 

Starpība (1-Ø) 0.41 -0.06 -0.47 

Pielīdzinātie dalībnieki (M=1) (41) 2.89 1.76 -1.13 

Pielīdzinātie ne dalībnieki (M=0) (16) 0.81 2.08 1.27 

ATT 2.08 -0.32 -2.40 

Pasākumu tiešā ietekme uz izmaiņām vidējā ražošanas izmaksu īpatsvarā apgrozījumā 

vienā atbalstītajā uzņēmumā programmas pasākumu ietekmē ir -2.40.  

Tabula 2 Pasākumu tiešās ietekmes novērtējums uz kapitāla izmaksu īpatsvaru apgrozījumā 

ar PSM-DiD metodi 

Aprēķinu bāze 

Kapitāla izmaksu (pamatlīdzekļu nolietojuma) 

attiecība pret apgrozījumu) 

2007÷2010 2012÷2015 
DiD (2012÷2015 - 

2007÷2010) 

Nepielīdzinātie dalībnieki (P=1) (50) 0.49 0.78 0.30 

Nepielīdzinātie ne dalībnieki (P=0) (16) 0.29 0.69 0.40 

Kopā Ø (66) 0.44 0.76 0.32 

Starpība (1-0) 0.19 0.09 -0.10 

Starpība (1-Ø) 0.05 0.02 -0.02 

Pielīdzinātie dalībnieki (M=1) (27) 0.61 0.88 0.27 

Pielīdzinātie ne dalībnieki (M=0) (16) 0.22 0.54 0.32 

ATT 0.38 0.34 -0.05 

Pasākumu tiešā ietekme uz izmaiņām vidējā kapitāla izmaksu īpatsvarā apgrozījumā vienā 

atbalstītajā uzņēmumā programmas pasākumu ietekmē ir -0.05.  

Atbalsta ietekme uz darba ražīgumu 

Atbilstoši t-testa rezultātiem pasākumu tiešā ietekme uz pasākumu dalībnieku 

darba ražīgumu tiek aprēķināta, izmantojot pielīdzināšanas algoritmu ar rādiusa (R=0.01) 

metodi. Pasākumu novērtēšanas rezultāti tiešās ietekmes noteikšanai uz darba ražīgumu 

norādīti 4.tabulā. 

Tabula 3 Pasākumu tiešās ietekmes novērtējums uz darba ražīgumu ar PSM-DiD metodi 

Aprēķinu bāze 
€/LDV 

2007 2014 DiD (2014-2007) 

Nepielīdzinātie dalībnieki (P=1) (50) 16,496 28,648 12,152 
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Nepielīdzinātie ne dalībnieki (P=0) (16) 16,024 44,265 28,242 

Kopā Ø (66) 16,382 32,434 16,053 

Starpība (1-0) 473 -15,617 -16,090 

Starpība (1-Ø) 115 -3,786 -3,901 

Pielīdzinātie dalībnieki (M=1) (27) 14,034 29,950 15,917 

Pielīdzinātie ne dalībnieki (M=0) (16) 10,616 19,308 8,692 

ATT 3,418 10,642 7,225 

 

Pasākumu tiešā ietekme uz darba ražīgumu vidēji vienā atbalstītajā uzņēmumā ir 

7,225 €/LDV.  

1. Programmas ietekmes noteikšana ar DiD metodi 

Akvakultūras pasākumu ietekme uz atkarīgajiem mainīgajiem tiek vērtēta ar DiD 

metodi (ar-bez, pirms-pēc), izmantojot datus par vienībām periodos pirms (2007-2011) un 

pēc (2012-2015) programmas. Atbalsta saņēmēju grupā tiek iekļautas 50 vienības. 

Atbalsta nesaņēmēju grupā tiek iekļautas 16 vienības. Aprēķinātās atkarīgo mainīgo 

starpības saņēmējiem un nesaņēmējiem pirms un pēc programmas norādītas 5.tabulā. 

Tabula 4 Atkarīgo mainīgo starpības pirms un pēc programmas 

   pirms pēc pirms pēc pirms pēc 

 skaits  
Kopējās ražošanas 

izmaksas  
Kapitāla izmaksas  Darba ražīgums 

nesaņēmēji 16 bez 0.82 1.85 0.29 0.69 16,024 44,265 

saņēmēji 50 ar 2.53 1.60 0.49 0.78 16,496 28,648 

Aprēķinātās atkarīgo mainīgo starpības (DiD) norādītas 6.tabulā. 

Tabula 5 Atkarīgo mainīgo starpības (DiD) 

 skaits  pēc - pirms 
pēc - 

pirms 

pēc - 

pirms 

   

Kopējās 

ražošanas 

izmaksas  

Kapitāla 

izmaksas  

Darba 

ražīgums 

nesaņēmēji 16 bez 1.03 0.40 28,242 

saņēmēji 50 ar -0.92 0.30 12,152 

DiD -1.95 0.10 -16,090 

 

2. Programmas ietekmes noteikšana ar GPSM metodi 

Vispārināto tiecības indeksu aprēķina, par atbalsta mainīgo izmantojot saņēmējiem 

izmaksāto programmas publisko finansējumu periodā no 2007. gada līdz 2013. gadam. 

Nesaņēmējiem šis atbalsts vienāds ar nulli. Vispārinātā tiecības indeksa aprēķināšanai tika 

izvēlēti 11 finansiālie rādītāji (kovariāti) periodā pirms programmas. Indeksa 

aprēķināšanā vienības tiek sadalītas 10 intervālos atbilstoši saņemtajam atbalstam. 

Vispārinātā tiecības indeksa novērtējumā tiek izmantota atbalsta mainīgā (publiskā 

finansējuma) logaritmiskā transformācija.  

Logaritmiskās transformācijas rezultāti norādīti 7.tabulā. 
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Tabula 6 Logaritmiskās transformācijas rezultāti 

Mainīgais Koeficients 
Standart 

novirze 
z P>|z| [95% konfidences intervāls] 

Nolietojums 0.000026 0.000027 0.98 0.33 -0.000026 0.000078 

Aktīvi 0.000044 0.000081 0.54 0.59 -0.000116 0.000203 

Ilgtermiņa investīciju kopsumma -0.000306 0.000231 -1.32 0.19 -0.000759 0.000147 

Krājumi -0.000274 0.000215 -1.28 0.20 -0.000695 0.000147 

Debitori -0.000262 0.000216 -1.21 0.23 -0.000686 0.000162 

Nauda -0.000312 0.000223 -1.40 0.16 -0.000750 0.000126 

Bilance -0.000002 0.000012 -0.13 0.90 -0.000025 0.000022 

Akciju kapitāls 0.000004 0.000007 0.50 0.61 -0.000010 0.000018 

Pašu kapitāls 0.000267 0.000221 1.21 0.23 -0.000167 0.000701 

Ilgtermiņa kreditori 0.000258 0.000220 1.17 0.24 -0.000174 0.000689 

Īstermiņa kreditori 0.000266 0.000221 1.20 0.23 -0.000167 0.000698 

Konstante 9.214992 0.812894 11.34 0.00 7.621750 10.808230 

Loģistiskā 

regresija 

Novērojumi Wald chi²(11)    Prob > chi² 

66 6.28 0.8538 

Normalitātes un sadalījumu līdzīguma noteikšanai nepieciešams veikt 

Kolmogorova-Smirnova testu. Testa rezultāti norādīti 8.tabulāError! Reference source 

not found.. 

Tabula 7 Vienas izlases Kolmogorova-Smirnova tests pret teorētisko sadalījumu 

Mazākā grupa D p-vērtība Korekcija 

Atlikums 0.1422 0.069  

Kumulatīvais -0.2167 0.002  

Kombinētais K-S 0.2167 0.004 0.003 

Normalitātes pieņēmums 0.05 līmenī netiek statistiski apmierināts. Būtu vēlams 

izmantot citu atbalsta mainīgā transformāciju. 

Potenciālo atbalsta vērtību kopa tiek sadalīta trīs intervālos (katra atbalsta intervāla 

reprezentatīvajā punktā novērtētās vispārinātā tiecības indeksa vērtības tiek sadalītas trīs 

intervālos). Kopsavilkuma statistika par katra atbalsta intervāla reprezentatīvajā punktā 

novērtētajām vispārinātā tiecības indeksa vērtībām norādītas 9.tabulāError! Reference 

source not found.. 

Tabula 8 Vispārinātās tiecības indeksa intervālu sadalījuma statistika 

Mainīgais Novērojumi Vidējā vērtība Standartnovirze Minimums Maksimums 

gps_1 66 0.018853 0.009745 0.001717 0.060584 

gps_2 66 0.067522 0.009345 0.026074 0.076923 

gps_3 66 0.053346 0.011680 0.013406 0.076755 

Pēc vispārinātā tiecības indeksa vērtību sadalīšanas trīs intervālos nepieciešams 

veikt testu, lai pārliecinātos, ka novadus raksturojošo mainīgo (kovariātu) kondicionālās 

vidējās vērtības periodā pirms programmas pie aprēķinātā vispārinātā tiecības indeksa nav 

atšķirīgas vienībām, kuras ietilpst attiecīgajā atbalsta intervālā un vienībām, kuras ietilpst 

visos pārējos atbalsta intervālos. Divpusējā t-testa rezultāti liecina, ka līdzsvarotības 

nosacījums tiek apmierināts līmenī, kurš zemāks par 0.01.  

Programmas ietekme uz izmaksu īpatsvaru apgrozījumā 

Iznākuma mainīgais „Izmaksu īpatsvara apgrozījumā izmaiņas” ir nepārtraukts 

mainīgais.  

Regresijas modeli izsaka vienādojums: 
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GPSTGPSGPSTTY *22  , 

kur T - atbalsta apmērs; 

GPS - vispārinātais tiecības indekss.  

Regresijas modeļa koeficienti norādīti 10.tabulā. 

Tabula 9 Regresijas modeļa koeficienti 

Mainīgais Koeficients Standartnovirze z P>|z| 
[95% konfidences 

intervāls] 

T 0.0000 0.0000 -0.24 0.81 0.0000 0.0000 

T² 0.0000 0.0000 0.66 0.51 0.0000 0.0000 

GPS -518.2831 441.5572 -1.17 0.25 -1401.5290 364.9628 

GPS² 5875.6160 4777.0150 1.23 0.22 -3679.8360 15431.0700 

T*GPS 0.0000 0.0002 -0.14 0.89 -0.0003 0.0003 

Konstante 8.6599 7.5656 1.14 0.26 -6.4736 23.7934 

Loģistiskā 

regresija 

Novērojumi F(5,60) Prob>F R² 

66 1.04 0.4017 0.0799 

Novērtēto faktisko izmaksu īpatsvara apgrozījumā pasākumu ietekmē nosaka, 

aprēķinot vidējo vērtību no 10 intervālos noteiktā ATE (vidējo dozas - respondēšanas 

funkcijas vērtību). ATE 10 intervālos un aprēķinātā vidējā vērtība norādīta 

11.tabulāError! Reference source not found.. 

Tabula 10 Pasākuma tiešās ietekmes novērtējums uz izmaksu īpatsvara apgrozījumā 

izmaiņām ar PSM-DiD metodi 

Intervāla numurs ATE  

1 -1.43 

2 -1.83 

3 -1.92 

4 -1.91 

5 -1.86 

6 -1.79 

7 -1.71 

8 -1.64 

9 -1.56 

10 -1.48 

Vidējā vērtība -1.71 

 

Programmas pasākumos izmaksātā publiskā finansējuma tiešā ietekme uz izmaksu 

īpatsvaru apgrozījumā ir -1.71. 

Programmas ietekme uz kapitāla izmaksu īpatsvaru apgrozījumā 

Iznākuma mainīgais „Kapitāla izmaksu īpatsvara apgrozījumā izmaiņas” ir 

nepārtraukts mainīgais.  

Regresijas modeli izsaka vienādojums: 

GPSTGPSGPSTTY *22  , 

kur T - atbalsta apmērs; 

GPS - vispārinātais tiecības indekss.  
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Regresijas modeļa koeficienti norādīti 12.tabulā.  

Tabula 11 Regresijas modeļa koeficienti 

Mainīgais Koeficients Standartnovirze z P>|z| 
[95% konfidences 

intervāls] 

T 0.0000 0.0000 0.12 0.91 0.0000 0.0000 

T² 0.0000 0.0000 0.31 0.76 0.0000 0.0000 

GPS -58.5570 78.7405 -0.74 0.46 -216.0615 98.9475 

GPS² 672.4191 851.8592 0.79 0.43 -1031.5530 2376.3910 

T*GPS 0.0000 0.0000 -0.48 0.63 -0.0001 0.0000 

Konstante 1.3380 1.3491 0.99 0.33 -1.3606 4.0367 

Loģistiskā 
regresija 

Novērojumi F(5,60) Prob>F R² 

66 0.43 0.8244 0.0348 

Novērtēto faktisko izmaksu īpatsvara apgrozījumā pasākumu ietekmē nosaka, 

aprēķinot vidējo vērtību no 10 intervālos noteiktā ATE (vidējo dozas - respondēšanas 

funkcijas vērtību). ATE 10 intervālos un aprēķinātā vidējā vērtība norādīta 13.tabulā. 

Tabula 12 Pasākuma tiešās ietekmes novērtējums uz kapitāla izmaksu īpatsvara 

apgrozījumā izmaiņām ar PSM-DiD metodi 

Intervāla numurs ATE  

1 0.21 

2 0.17 

3 0.16 

4 0.16 

5 0.17 

6 0.18 

7 0.19 

8 0.20 

9 0.21 

10 0.22 

Vidējā vērtība 0.19 

Programmas pasākumos izmaksātā publiskā finansējuma tiešā ietekme uz izmaksu 

īpatsvaru apgrozījumā ir 0.19. 

Programmas ietekme uz darba ražīgumu 

Iznākuma mainīgais „Darba ražīguma izmaiņas” ir nepārtraukts mainīgais.  

Regresijas modeli izsaka vienādojums: 

GPSTGPSGPSTTY *22  , 

kur T - atbalsta apmērs; 

GPS - vispārinātais tiecības indekss.  

Regresijas modeļa koeficienti norādīti 14.tabulāError! Reference source not 

found..  

Tabula 13 Regresijas modeļa koeficienti 

Mainīgais Koeficients Standartnovirze z P>|z| 
[95% konfidences 

intervāls] 

T -0.0991 0.0710 -1.40 0.17 -0.2412 0.0430 
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T² 0.0000 0.0000 1.11 0.27 0.0000 0.0000 

GPS 1617282 2311923 1 0 -3007252 6241817 

GPS² -19100000 25000000 -1 0 -69200000 30900000 

T*GPS 1.0429 0.8490 1.23 0.22 -0.6552 2.7411 

Konstante -395 39612 -0.01 0.99 -79631 78842 

Loģistiskā 
regresija 

Novērojumi F(5,60) Prob>F R² 

66 0.42 0. 8299 0.0342 

Novērtētās faktiskās darba ražīguma izmaiņas pasākumu ietekmē nosaka, 

aprēķinot vidējo vērtību no 10 intervālos noteiktā ATE (vidējo dozas - respondēšanas 

funkcijas vērtību). ATE 10 intervālos un aprēķinātā vidējā vērtība norādīta 15.tabulā. 

Tabula 14 Pasākuma tiešās ietekmes novērtējums uz darba ražīgumu ar PSM-DiD metodi 

Intervāla numurs ATE (€/LDV 

1 29,986 

2 30,908 

3 30,947 

4 30,739 

5 30,444 

6 30,118 

7 29,783 

8 29,451 

9 29,128 

10 28,814 

Vidējā vērtība 30,032 

Programmas pasākumos izmaksātā publiskā finansējuma tiešā ietekme uz darba 

ražīguma izmaiņām ir 30 032 €/LDV. 
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4.Pielikums 

 

4-1. attēls Pasākuma ietekmes uz ekosistēmām un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanu izvērtēšanas kompleksās metodes saturs un struktūra 
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5.pielikums.  

Dīķsaimniecību aptaujas rezultātu apkopojums pasākuma „Akvakultūra, kas 

nodrošina vides pakalpojumus”analīzei 

5.1. Dīķsaimniecību hidroķīmijas analīze 
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5-1. attēls Dīķu ūdens elektrovadītspēja µS/cm izvelēto saimniecību audzējamos dīķos (ar 

raustītu līniju parādīts vidējais līmenis LR dīķsaimniecībās) 
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5-2. attēls Ūdeņraža jonu koncentrācija (pH vērtība, kas izteikta kā 

ūdeņraža jonu koncentrācijas negatīvais decimāllogaritms) izvelēto 

saimniecību audzējamo dīķu ūdenī (ar raustītu līniju parādīts vidējais 

līmenis LR dīķsaimniecībās) 
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5-3. attēls. Izšķīdušā skābekļa koncentrācija izvelēto saimniecību audzējamo dīķu ūdenī (ar 

raustītu līniju parādīts vidējais līmenis LR dīķsaimniecībās) 
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5-4. attēls Hlorofila A koncentrācija izvelēto saimniecību audzējamo dīķu ūdenī (ar raustītu 

līniju parādīts vidējais līmenis LR dīķsaimniecībās) 
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5-5. attēls Korelācija starp nitrātu slāpekļa (N/NO3) un hlorofila A koncentrāciju izvelēto 

saimniecību audzējamo dīķu ūdenī 

5.2. Dīķsaimniecību bioloģiskā daudzveidība. 
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5-6. attēls Zīdītāju izplatība apsekotajās dīķsaimniecībās  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
Zīdītāju vidējais blīvums

0-Nekad; 1-Reti; 2- Bieži; 3-Ļoti bieži  

5-7. attēls Zīdītāju populāciju blīvuma novērtējums apsekotajās dīķsaimniecībās 
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5-8. attēls Putnu izplatība apsekotajās dīķsaimniecībās  
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5-9. attēls Putnu populāciju blīvuma novērtējums apsekotajās dīķsaimniecībās 
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5-10. attēls Rāpuļu un abinieku izplatība apsekotajās dīķsaimniecībās  
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5-11. attēls Rāpuļu un abinieku populāciju blīvuma novērtējums apsekotajās 

dīķsaimniecībās 
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5-12. attēls Zivju izplatība apsekotajās dīķsaimniecībās  
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5-13. attēls Zivju populāciju blīvuma novērtējums apsekotajās dīķsaimniecībās 
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5-14. attēls Bezmugurkaulnieku izplatība apsekotajās dīķsaimniecībās  
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5-15. attēls Bezmugurkaulnieku populāciju blīvuma novērtējums apsekotajās 

dīķsaimniecībās 

 

 

 

 


