"Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam" darbību (apstiprināto projektu) saraksts saskaņā ar EK regulas 508/2014 119. pantu
Valsts: Latvija
Lēmums par projetka apstiprināšanu pieņemts līdz 30.06.2019.
Pēdējās atjaunināšanas datums 22.08.2019., nākamās atjaunināšanas datums 30.04.2020.
Atbalsta pretendents/
saņēmējs

REL LIELSALACAS
EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKĀ DRAUDZE

SIA BUDLEJAS

SIA Jūrmeži

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

neattiecas

neattiecas

ZVJ Kolkas pagasta zvejnieku
neattiecas
saimniecība "ZVĪŅAS L"

SIA KARAP

SIA Kalvas

SIA Ragakrasts SIA

neattiecas

neattiecas

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

19-09-FL05-F043.0203-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

11.06.2019

15.02.2020

50 000,00

45 000,00

38 250,00 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

19-08-FL01-F043.0204-000004

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

03.06.2019

16.07.2019

27 300,00

13 650,00

11 602,50 LV-3113

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

19-08-FL04-F043.0201-000003

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

27.06.2019

26.06.2021

100 000,00

50 000,00

42 500,00 LV-3626

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

19-08-FL04-F043.0201-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

30.05.2019

28.02.2020

23 957,85

19 166,28

16 291,34 LV-3275

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

19-08-FL06-F043.0204-000011

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

06.06.2019

30.04.2021

70 000,00

35 000,00

29 750,00 LV-3284

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

19-08-FL06-F043.0204-000010

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

02.05.2019

01.06.2019

39 995,00

19 997,50

16 997,87 LV-3264

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

19-08-FL06-F043.0204-000009

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

29.05.2019

30.05.2020

69 744,50

34 872,25

29 641,41 LV-3284

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

1

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

SIA AJOR

SIA Engures tehnoloģiju
centrs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

19-08-FL06-F043.0204-000008

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

12.06.2019

31.03.2020

70 000,00

35 000,00

29 750,00 LV-3264

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

19-08-FL01-F043.0204-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

03.06.2019

31.05.2021

100 000,00

69 999,98

59 499,98 LV-3113

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

10.05.2019

09.05.2021

100 000,00

49 999,98

42 499,98 LV-3113

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA JAUNRŪĶI

neattiecas

19-08-FL01-F043.0204-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

BDR "Piekrastes attīstība"

neattiecas

19-09-FL05-F043.0202-000005

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

30.04.2019

30.06.2020

50 000,00

45 000,00

38 250,00 LV-4022

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

BDR Sports Salacgrīvas
novadam

neattiecas

19-09-FL05-F043.0202-000004

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

16.05.2019

01.09.2020

50 000,00

45 000,00

38 250,00 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

REL LIELSALACAS
EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKĀ DRAUDZE

neattiecas

19-09-FL05-F043.0202-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

30.04.2019

11.01.2020

50 000,00

45 000,00

38 250,00 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Salacgrīvas novada
dome

neattiecas

19-09-FL05-F043.0202-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

30.05.2019

30.06.2020

152 132,99

136 919,69

116 381,74 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

19-09-FL05-F043.0201-000006

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

13.06.2019

28.12.2020

65 000,00

32 500,00

27 625,00 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

19-09-FL05-F043.0201-000004

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

22.05.2019

31.03.2021

100 000,00

70 000,00

59 500,00 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA EIPLS

Kaspars Garais

neattiecas

neattiecas

2

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

19-09-FL05-F043.0201-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

03.06.2019

05.10.2020

64 740,00

45 318,00

38 520,30 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

19-09-FL05-F043.0201-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

21.05.2019

30.09.2019

2 724,92

1 362,45

1 158,08 LV-4023

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

APP Pārtikas
drošības,dzīvnieku veselības
neattiecas
un vides zinātniskais institūts
BIOR

19-00-F01114-000001

F011.14 - Atbalsts
saglabāšanas pasākumu
izstrādei un īstenošanai
(zušu, lašu plāni)

“Stikla zušu (Eiropas zušu
Anguilla anguilla) ielaišana
Latvijas iekšējos ūdeņos”

23.04.2019

30.06.2019

183 678,00

183 678,00

137 758,50 LV-1014

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

MZI APP Agroresursu un
ekonomikas institūts

neattiecas

19-00-F05403-000001

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

20.03.2019

10.02.2020

508 487,02

508 487,02

381 365,26 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

BDR Nacionālās zvejniecības
neattiecas
ražotāju organizācija

19-00-F05402-000001

F054.02 - Uzglabāšanas
atbalsts

Kompensācija atzītai ražotāju
organizācijai par zvejas produktu
uzglabāšanu.

01.01.2018

18.03.2019

19 567,00

19 567,00

19 567,00 LV-1005

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

19-08-FL06-F043.0204-000006

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

04.04.2019

30.04.2020

50 548,03

25 274,01

21 482,91 LV-3264

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

19-08-FL06-F043.0204-000005

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

09.04.2019

31.03.2020

39 903,75

19 951,86

16 959,08 LV-3264

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

19-08-FL06-F043.0204-000004

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

16.04.2019

01.04.2021

69 869,30

34 934,65

29 694,45 LV-3264

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

19-08-FL06-F043.0204-000003

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

04.04.2019

16.05.2019

5 350,00

2 675,00

2 273,75 LV-3264

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

Armands Belasiks

Normunds Baumanis

SIA BROĶI IP

SIA LĪVMALE

SIA Melnsil

Alise Lakšmane

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

3

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

29.05.2019

17.07.2019

892 127,00

446 063,50

334 547,63 LV-2114

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

ES prioritāte

SIA Fish+Fish

neattiecas

19-00-F05404-000002

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

SIA Zvejnieku saimniecība
IRBE

neattiecas

19-00-F05404-000001

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.

09.04.2019

30.06.2020

56 758,06

28 379,03

21 284,27 LV-3264

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

18-08-FL06-F043.0204-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

28.12.2018

30.09.2019

70 000,00

49 000,00

41 650,00 LV-3284

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

18-00-F02205-000002

Atbilstība tiesību aktu prasībām
vides jomā. Atbilstība dzīvnieku
labturības, sanitāro un drošības
un sabiedrības veselības tiesību
aktu prasībām. Veselības un
nekaitīguma standarti, kas
pamatojas uz Eiropas Savienības
F022.05 - Akvakultūras tiesību aktiem un nacionālajiem
saimniecībām paredzēti
normatīvajiem aktiem.
pārvaldības, aizvietošanas Tirdzniecības un
un konsultāciju
darījumdarbības stratēģijas.
pakalpojumi
Saimniecības patreizējās
situācijas novērtējums;
akvakultūras saimniecību
attīstības un pilnveide plānu un
projektu
izvērtēšana;akvakultūras
dzīvnieku audzēšanas metodes;
slimības; pavairošana; barošana.

60 365,73 LV-5020

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

SIA RED BILBERRY
STREET

neattiecas

APP Pārtikas
drošības,dzīvnieku veselības
neattiecas
un vides zinātniskais institūts
BIOR

21.03.2019

08.01.2020

82 774,06

80 487,64

neattiecas

4

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

BDR Liepājas rajona
partnerība

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

18-00-F043.0442-000004

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Paaugstināt piekrastes VRG
teritoriju iedzīvotāju
kompetences vides izglītībā un
vidrūpē, organizējot vides gidu
apmācību sesijas un praktiskās
nodarbības. Potenicālie vides
gidi izstrādās jaunus, uz
kompetenču izglītību balstītus,
pārgājienu maršrutus, kuros tiks
F043.04 - Starpteritoriālā
uzstādīti vides objekti “Dabas
un starpvalstu sadarbība
foto rāmis”. Izglītojošie
pārgājienu maršruti būs pieejami
dažādām mērķauditorijām, kur
caur vides gida personīgo
pieredzi un projekta gaitā
iegūtajām zināšanām tiks
veicināta saudzējoša un
cieņpilna attieksme pret dabu un
dzīves vidi.

SIA ELANDERS

neattiecas

18-00-F05404-000014

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

MZI APP Agroresursu un
ekonomikas institūts

neattiecas

18-00-F05403-000008

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Esošo akvakultūras dīķu
atjaunošana, izvācot sanesas, vai
ieguldījumi, lai novērstu sanesu
nogulsnēšanos

F022.01 - 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.

SIA VLAKON

MZI Rīgas Tehniskā
Universitāte

neattiecas

neattiecas

18-00-F02202-000006

18-00-F02201-000003

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

01.03.2019

30.10.2020

49 319,60

49 319,60

41 921,66 LV-3430

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

01.04.2019

20.03.2020

97 607,42

48 803,70

36 602,78 LV-1015

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

14.12.2018

10.09.2019

537 377,40

537 377,40

403 033,05 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

63 712,50 LV-4650

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

03.04.2019

01.04.2019

31.12.2019

15.09.2021

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

169 900,00

262 186,61

Publiskais
finansējums,
EUR

84 950,00

235 967,94

ES
finansējums,
EUR

176 975,95 LV-1048

ES prioritāte

neattiecas

Ietekmes uz
vidi
samazināšana.
2. Veicināt videi
lgtspējīgas
ilgtspējīgu, resursu ziņā ražošanas
efektīvu, inovatīvu,
metodes.
konkurētspējīgu un uz Ražošanas
zināšanām balstītu
procesu
akvakultūru
efektivitāte.
Akvakultūras
dzīvnieku
labturība.

5

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

MZI APP Agroresursu un
ekonomikas institūts

BDR "KUIVIŽU
ZVEJNIEKU APVIENĪBA"

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

18-00-F05403-000007

Atbalsta pasākums

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

neattiecas

18-00-F01123-000007

F011.23 - Zvejas ostas un Izkrauto zvejas produktu
izkraušanas vietas
kvalitātes paaugstināšana

APP Pārtikas
drošības,dzīvnieku veselības
neattiecas
un vides zinātniskais institūts
BIOR

18-00-F03602-000002

F036.02 - Datu vākšana

18-00-F043.0443-000001

Izveidot starptautisku sadarbību
starp Baltijas jūras piekrastes
VRG (Latvija - Liepājas rajona
partnerība, Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija, Polija Stowarzyszenie
Północnokaszubska Lokalna
Grupa Rybackaas un Somija Aktion Österbotten).
Starptautiskās sadarbības
galvenais mērķis ir pieredzes
apmaiņa un zināšanu
pārņemšana, par Baltijas jūras
F043.04 - Starpteritoriālā
zivju produktu dažādošanas
un starpvalstu sadarbība
iespējām, kā arī Baltijas jūras
zivju ēdienu recepšu kultūras
mantojuma saglabāšanu un
popularizēšanu. Iegūtās
zināšanas kalpos par
instrumentu, lai veicinātu viedu
un ilgtspējīgu zivsaimniecības
uzņēmumu attīstību, inovatīvu
risinājumu ieviešanu
zivsaimniecības uzņēmumos, kā
arī, lai popularizētu un saglabātu
lojalitāti Baltijas jūras zivju
produktiem un ēdieniem.

BDR Liepājas rajona
partnerība

neattiecas

Īstenot Latvijas Nacionālās
zivsaimniecības datu vākšanas
programmu 2019.gadā

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

03.12.2018

10.06.2019

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

364 322,72

Publiskais
finansējums,
EUR

364 322,72

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

273 242,04 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi
1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

26.03.2019

31.12.2019

9 452,29

7 561,83

5 671,37 LV-4033

31.01.2019

31.12.2019

862 700,00

862 700,00

690 160,00 LV-1048

28.01.2019

15.10.2019

43 544,20

43 544,20

37 012,57 LV-3430

3. Sekmēt KZP
īstenošanu

neattiecas

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

6

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Valsts iestāde Zemkopības
ministrija

BDR "Jūrkante"

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

neattiecas

BDR Nacionālās zvejniecības
neattiecas
ražotāju organizācija

BDR "Kurzemes Zvejniecības
neattiecas
Ražotāju Organizācija"

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Nodrošināt Eiropas Komisijas
apstiprināto UN/CEFACT
standartu izstrādi un ieviešanu
Latvijas zivsaimniecības
integrētās kontroles un
informācijas sistēmā (turpmāk LZIKIS), neparedzētu izmaiņu
pieprasījumu un citu ar sistēmas
funkcijām saistītu papildinājumu
izstrādi LZIKIS, kas attiecas uz
elektroniskās zvejas produktu
izsekojamības procesa ieviešanu,
kā arī LZIKIS apakšmoduļa
ERS izmaiņu pieprasījumu un
uzlabojumu izstrāde un
Zemkopības ministrijas personu,
kuras iesaistītas nelegālas,
nereģistrētas un neregulētas
(turpmāk - NNN) zvejas
aizkavēšanā zināšanu
pilnveidošana.

18-00-F03601-000002

F036.01 - Kontrole un
izpilde

18-00-F043.0442-000001

Apkopot zināšanas un
informāciju par zvejniecību
Vidzemes piekrastē un ar
zvejniecību saistītajiem
objektiem un nodot to plašākai
F043.04 - Starpteritoriālā
publikai, it īpaši vietējiem
un starpvalstu sadarbība
jauniešiem, izmantojot moderno
tehnoloģiju piedāvātās iespējas,
tādējādi saglabājot un
popularizējot zvejniecības
kultūras mantojumu.

18-00-F05403-000006

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

18-00-F01122-000007

F011.22 - Pievienotā
vērtība, produktu kvalitāte Nevēlamās nozvejas pārstrādes
un nevēlamu nozveju
pilnveidošana
izmantošana

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs.

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

25.02.2019

30.12.2020

212 259,00

212 259,00

191 033,10 LV-1981

01.02.2019

31.10.2020

42 144,84

42 144,84

17.10.2018

16.05.2019

23 075,76

17 306,82

07.02.2019

01.12.2019

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

498 163,32

Publiskais
finansējums,
EUR

373 622,49

ES
finansējums,
EUR

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

3. Sekmēt KZP
īstenošanu

neattiecas

35 823,11 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

12 980,11 LV-1005

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

280 216,87 LV-3260

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

7

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

BDR "ZVEJNIECĪBAS
BIEDRĪBA ROJA"

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

18-00-F01122-000009

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

F011.22 - Pievienotā
vērtība, produktu kvalitāte
Specializēta transporta iegāde
un nevēlamu nozveju
izmantošana

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

06.06.2019

308 000,00

184 800,00

138 600,00 LV-3401

04.12.2018

20.12.2018

9 100,00

4 550,00

3 412,50 LV-3264

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

19.09.2018

10.02.2019

8 837,24

8 837,24

6 627,93 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

neattiecas

18-00-F05404-000010

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

MZI APP Agroresursu un
ekonomikas institūts

neattiecas

18-00-F05403-000005

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Tirgus izpēte

18-00-F02210-000007

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

18-00-F02210-000006

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

30.10.2018

30.11.2022

443 524,00

443 524,00

ZS Cēsu rajona Veselavas
pagasta zemnieku saimniecība neattiecas
"BRĪVNIEKI"

ES prioritāte

25.01.2019

SIA Zvejnieku saimniecība
IRBE

neattiecas

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas

SIA Zive

ES
finansējums,
EUR

30.10.2018

26.11.2018

30.11.2022

30.11.2022

85 027,58

2 139,80

85 027,58

2 139,80

63 770,68 LV-3137

1 604,85 LV-4116

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
53,38

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
Atbalstam
efektīvu, inovatīvu,
pieteiktā dīķu
konkurētspējīgu un uz
platība, ha 1,3
zināšanām balstītu
akvakultūru

332 643,00 LV-4631

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
280,95

AS NAGĻI

neattiecas

18-00-F02210-000005

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

PSV Liepājas pilsētas
pašvaldības administrācija

neattiecas

18-02-FL03-F043.0207-000006

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

05.10.2018

27.08.2020

300 000,00

270 000,00

229 500,00 LV-3401

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Pāvilostas novada
pašvaldība

neattiecas

18-02-FL03-F043.0207-000005

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

05.10.2018

01.09.2019

44 660,11

40 194,10

34 164,98 LV-3463

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

18-00-F02210-000004

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

40 553,33 LV-3445

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
32,85

ZS Liepājas rajona, Durbes
lauku teritorijas Ērika Rāvas
zemnieku saimniecība

neattiecas

30.11.2018

30.11.2022

54 071,10

54 071,10

8

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
355,48

18-00-F02210-000003

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

26.11.2018

30.11.2022

590 131,50

590 131,50

442 598,62 LV-4649

PSV Saulkrastu novada dome neattiecas

18-04-FL02-F043.0202-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

17.10.2018

01.07.2020

50 000,00

25 000,00

21 250,00 LV-2161

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

ZVJ Kolkas pagasta zvejnieku
neattiecas
saimniecība "DZELMES"

18-08-FL04-F043.0201-000008

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

21.09.2018

27.05.2019

34 025,00

27 220,00

23 137,00 LV-3275

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

18-08-FL04-F043.0201-000007

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

05.10.2018

02.10.2019

4 591,08

2 295,54

1 951,21 LV-3626

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

18-08-FL01-F043.0204-000011

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

19.10.2018

26.04.2019

49 394,71

34 576,29

29 389,82 LV-3113

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

18-08-FL01-F043.0204-000010

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

19.09.2018

11.12.2018

5 537,97

2 768,98

2 353,63 LV-3118

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

18-08-FL01-F043.0204-000009

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

21.09.2018

20.09.2019

40 658,67

28 461,07

24 191,91 LV-3113

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

18-08-FL01-F043.0204-000007*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

02.10.2018

18.03.2019

3 193,56

1 596,78

1 357,26 LV-3113

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

18-08-FL01-F043.0202-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

31.07.2018

31.12.2019

36 297,20

10 889,16

9 255,79 LV-2008

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA VLAKON

SIA Jūrmeži

SIA Engures tehnoloģiju
centrs

SIA RTGM

SIA SOUND ESTATE

Arnis Mertens

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

valsts SIA Nacionālais
neattiecas
rehabilitācijas centrs "Vaivari"
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Nauris Drelnieks

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

18-00-F05404-000007

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

20.12.2018

31.12.2019

140 820,88

70 410,41

52 807,81 LV-4333

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

03.10.2018

29.09.2019

108 474,05

54 237,02

40 677,77 LV-3023

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

09.10.2018

09.12.2019

77 603,26

77 603,26

69 842,93 LV-1007

3. Sekmēt KZP
īstenošanu

SIA KIMSS un KO

neattiecas

18-00-F05404-000008

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Valsts iestāde Valsts vides
dienests

neattiecas

18-00-F03601-000001

F036.01 - Kontrole un
izpilde

Zvejas kontroles personāla
kvalifikācija un aprīkojuma
pilnveidošana.

F011.08 - Veselība un
drošība

Zvejnieku higiēnas, veselības,
drošības un darba apstākļu
uzlabošana, veicot ieguldījumus
zvejas kuģī ar noteikumu, ka šie
ieguldījumi pārsniedz Eiropas
Savienības tieši piemērojamos
tiesību aktos un nacionālajos
normatīvajos aktos paredzētās
prasības

F011.08 - Veselība un
drošība

Zvejnieku higiēnas, veselības,
drošības un darba apstākļu
uzlabošana, veicot ieguldījumus
zvejas kuģī ar noteikumu, ka šie
ieguldījumi pārsniedz Eiropas
Savienības tieši piemērojamos
tiesību aktos un nacionālajos
normatīvajos aktos paredzētās
prasības

F011.08 - Veselība un
drošība

Zvejnieku higiēnas, veselības,
drošības un darba apstākļu
uzlabošana, veicot ieguldījumus
zvejas kuģī ar noteikumu, ka šie
ieguldījumi pārsniedz Eiropas
Savienības tieši piemērojamos
tiesību aktos un nacionālajos
normatīvajos aktos paredzētās
prasības

SIA NORD STAR FISHER
SIA

SIA NORD STAR FISHER
SIA

LVA000000229

LVA000000078

LVA000000187

18-00-F01108-000003*

18-00-F01108-000002*

18-00-F01108-000001*

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas

SIA NORD STAR FISHER
SIA

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Atbalsta pasākums

09.11.2018

09.11.2018

09.11.2018

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

9 849,62

13 307,47

13 784,33

Publiskais
finansējums,
EUR

4 924,79

6 653,72

6 892,15

ES
finansējums,
EUR

ES prioritāte

neattiecas

3 693,59 LV-3466

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

4 990,29 LV-3466

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

5 169,11 LV-3466

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

SIA SALAS ZIVIS

SIA Lat Eko Food

SIA PILSKALNA HES

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

neattiecas

neattiecas

BDR Nacionālās zvejniecības
neattiecas
ražotāju organizācija

AS ZIEDI JP

SIA Zive

neattiecas

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

18-00-F05404-000004

18-00-F05404-000005

18-00-F02202-000004*

18-00-F05403-000004

18-00-F02202-000002

18-00-F02202-000001

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

12.12.2018

01.11.2019

233 126,00

116 563,00

87 422,25 LV-1055

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas

30.11.2018

15.07.2019

493 474,00

246 737,00

185 052,75 LV-2164

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās

24.10.2018

12.10.2020

1 734 060,00

867 030,00

650 272,50 LV-4425

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Kvalitātes uzlabošana.
Ilgtspējīgas zvejas un
akvakultūras produktu, tostarp
mazapjoma piekrastes zvejas
produktu, sertificēšana un
veicināšana un videi nekaitīgu
apstrādes metožu sertificēšana
un veicināšana

22.06.2018

30.08.2019

64 805,00

48 603,75

36 452,81 LV-1005

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās.
Ieguldījumi akvakultūras
produktu kvalitātes uzlabošanā
vai vērtības pievienošana
akvakultūras produktiem.

29 662,91 LV-3701

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Esošo akvakultūras dīķu
atjaunošana, izvācot sanesas, vai
ieguldījumi, lai novērstu sanesu
nogulsnēšanos

173 175,00 LV-3137

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

24.07.2018

13.09.2018

17.08.2018

20.12.2018

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

79 101,00

487 400,00

Publiskais
finansējums,
EUR

39 550,50

230 900,00

ES
finansējums,
EUR

ES prioritāte
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

03.10.2018

30.09.2020

5 999 682,30

2 999 841,15

2 249 880,86 LV-2163

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

ES prioritāte

SIA SUDRABLĪNIS

neattiecas

18-00-F05404-000003

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas

MZI APP Agroresursu un
ekonomikas institūts

neattiecas

18-00-F05403-000003

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

14.06.2018

10.02.2019

241 044,25

241 044,25

180 783,19 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

MZI APP Agroresursu un
ekonomikas institūts

neattiecas

18-00-F05403-000002

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

25.05.2018

18.12.2018

101 125,06

101 125,06

75 843,79 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

BDR Nacionālās zvejniecības
neattiecas
ražotāju organizācija

18-00-F05401-000001

F054.01 - Ražošanas un
tirdzniecības plāni

Atbalsts atzītai ražotāju
organizācijai par ražošanas un
tirdzniecības plāna sagatavošanu
un īstenošanu

01.01.2017

31.08.2018

49 000,00

36 750,00

27 562,50 LV-1005

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

18-00-F02210-000001

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

16 052,40 LV-3455

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

SIA Vecpils Zivis

neattiecas

03.08.2018

30.11.2022

21 403,20

21 403,20

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
12,48

12

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

BDR Liepājas rajona
partnerība

SIA SILVERFISH

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

18-00-F043.0441-000001

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Izveidot starptautisku sadarbību
starp Baltijas jūras piekrastes
VRG (Latvija - Liepājas rajona
partnerība, Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija, Polija Stowarzyszenie
Północnokaszubska Lokalna
Grupa Rybackaas un Somija Aktion Österbotten).
Starptautiskās sadarbības
galvenais mērķis ir pieredzes
apmaiņa un zināšanu
pārņemšana, par Baltijas jūras
F043.04 - Starpteritoriālā
zivju produktu dažādošanas
un starpvalstu sadarbība
iespējām, kā arī Baltijas jūras
zivju ēdienu recepšu kultūras
mantojuma saglabāšanu un
popularizēšanu. Iegūtās
zināšanas kalpos par
instrumentu, lai veicinātu viedu
un ilgtspējīgu zivsaimniecības
uzņēmumu attīstību, inovatīvu
risinājumu ieviešanu
zivjsaimniecības uzņēmumos, kā
arī, lai popularizētu un saglabātu
lojalitāti Baltijas jūras zivju
produktiem un ēdieniem.

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

15.05.2018

28.09.2018

1 114,15

1 114,15

947,03 LV-3430

20.06.2018

30.10.2018

180 870,00

90 435,00

67 826,25 LV-3405

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

ES prioritāte

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

neattiecas

18-00-F05404-000002

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas
Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

14.05.2018

04.09.2018

1 857,00

928,50

789,22 LV-3113

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

SIA Above Creative

neattiecas

18-08-FL01-F043.0204-000005

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

IK REINIS B

neattiecas

18-08-FL01-F043.0204-000004

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

13.07.2018

17.04.2019

14 754,75

7 377,36

6 270,75 LV-3118

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

18-08-FL01-F043.0204-000003

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

21.06.2018

08.08.2018

2 550,00

1 275,00

1 083,75 LV-3113

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA SALATE

neattiecas
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

SIA Illuminated

neattiecas

18-08-FL01-F043.0204-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

SIA UNDA

neattiecas

18-00-F05404-000001

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

BDR "Vidzemes zvejnieku
biedrība"

PSV Salacgrīvas ostas
pārvalde

BDR "Latvijas Zvejas
produktu ražotāju grupa"

SIA Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas pārvalde

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

APP Pārtikas
drošības,dzīvnieku veselības
neattiecas
un vides zinātniskais institūts
BIOR

18-00-F01123-000005

18-00-F01123-000004

18-00-F01123-000003

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

01.06.2018

05.09.2018

4 485,99

2 242,99

1 906,53 LV-3113

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus

22.08.2018

09.10.2018

129 950,00

64 975,00

48 731,25 LV-3113

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

101 747,44 LV-2161

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

41 850,00 LV-4033

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

19 481,36 LV-3466

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

144 799,63 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

30 585,33 LV-5020

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

F011.23 - Zvejas ostas un Zvejnieku drošības un darba
izkraušanas vietas
apstākļu uzlabošana

F011.23 - Zvejas ostas un Zvejnieku drošības un darba
izkraušanas vietas
apstākļu uzlabošana

F011.23 - Zvejas ostas un Izkrauto zvejas produktu
izkraušanas vietas
kvalitātes paaugstināšana

18-00-F01123-000002

F011.23 - Zvejas ostas un Zvejnieku drošības un darba
izkraušanas vietas
apstākļu uzlabošana

18-00-F02205-000001

Atbilstība tiesību aktu prasībām
vides jomā. Atbilstība dzīvnieku
labturības, sanitāro un drošības
un sabiedrības veselības tiesību
aktu prasībām. Tirdzniecības un
F022.05 - Akvakultūras
darījumdarbības stratēģijas.
saimniecībām paredzēti
Saimniecības patreizējās
pārvaldības, aizvietošanas
situācijas novērtējums.
un konsultāciju
Akvakultūras saimniecību
pakalpojumi
attīstības un pilnveide plānu un
projektu izvērtēšana.
Akvakultūras dzīvnieku
audzēšanas metodes; slimības;
pavairošana; barošana.

13.07.2018

17.07.2018

18.07.2018

26.07.2018

18.06.2018

04.09.2018

07.09.2018

27.03.2020

31.12.2019

31.12.2018

169 579,08

62 000,00

34 633,54

222 380,19

40 780,44

135 663,26

55 800,00

25 975,15

193 066,17

40 780,44

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

18-00-F05402-000003

F054.02 - Uzglabāšanas
atbalsts

Kompensācija atzītai ražotāju
organizācijai par zvejas produktu
uzglabāšanu.

01.01.2017

29.03.2018

15 257,76

15 257,76

15 257,76 LV-3264

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

18-02-FL03-F043.0207-000004

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

17.08.2018

16.08.2020

64 571,43

58 114,29

49 397,15 LV-3477

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

neattiecas

18-02-FL03-F043.0205-000004

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

17.05.2018

23.10.2018

28 416,00

22 732,80

19 322,88 LV-3466

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

NOD "KURŠU INICIATĪVU
neattiecas
FONDS"

18-02-FL03-F043.0207-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

11.05.2018

30.08.2018

1 680,00

1 512,00

1 285,20 LV-3477

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA Baltic Fish Trade

neattiecas

18-02-FL03-F043.0205-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

22.06.2018

06.10.2018

31 935,74

22 355,02

19 001,77 LV-3466

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Nīcas novada dome

neattiecas

18-02-FL03-F043.0207-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

02.05.2018

06.09.2019

200 405,54

180 364,99

153 310,24 LV-3473

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

08.06.2018

22.06.2019

99 500,00

79 600,00

67 660,00 LV-3473

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

BDR "Kurzemes Zvejniecības
neattiecas
Ražotāju Organizācija"

PSV Rucavas novada dome

ZVJ Liepājas rajona
Pāvilostas pilsētas zvejnieku
saimniecība "KAIJA"

neattiecas

SIA Kursas zeme

neattiecas

18-02-FL03-F043.0205-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

PPI Ventspils muzejs

neattiecas

18-08-FL04-F043.0203-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

11.05.2018

10.05.2020

343 291,09

308 961,98

262 617,68 LV-3601

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

18-08-FL04-F043.0201-000005

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

06.06.2018

10.04.2020

100 000,00

50 000,00

42 500,00 LV-3626

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

18-08-FL04-F043.0201-000003

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

08.06.2018

31.12.2019

99 576,19

49 788,08

42 319,87 LV-3623

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA Jūrmeži

SIA MS AVLO

neattiecas

neattiecas
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

11.06.2018

03.10.2018

49 880,00

39 904,00

33 918,40 LV-3275

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

ZVJ Kolkas pagasta zvejnieku
neattiecas
saimniecība "ZVĪŅAS L"

18-08-FL04-F043.0201-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

BDR "Latvijas Zvejas
produktu ražotāju grupa"

neattiecas

18-00-F05402-000002

F054.02 - Uzglabāšanas
atbalsts

Kompensācija atzītai ražotāju
organizācijai par zvejas produktu
uzglabāšanu.

01.01.2017

23.03.2018

70 687,81

70 687,81

70 687,81 LV-3401

PSV Limbažu novada
pašvaldība

neattiecas

18-09-FL05-F043.0202-000006

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

13.04.2018

12.04.2020

196 502,98

176 852,68

150 324,78 LV-4025

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

18-09-FL05-F043.0204-000006*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

11.06.2018

01.09.2019

70 000,00

49 000,00

41 650,00 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

18-09-FL05-F043.0204-000005*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

03.08.2018

01.08.2020

61 539,67

43 077,75

36 616,09 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

18-09-FL05-F043.0204-000003*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

06.08.2018

01.11.2019

41 450,00

20 725,00

17 616,25 LV-4022

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

18-09-FL05-F043.0204-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

02.05.2018

01.04.2020

70 468,88

49 328,22

41 928,99 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

18-09-FL05-F043.0204-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Ekonomiskās izaugsmes
veicināšana, darba vietu
radīšanas veicināšana, kā arī
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs –
darbību dažādošana

26.06.2018

25.06.2019

49 900,00

34 930,00

29 690,50 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

BDR Nacionālās zvejniecības
neattiecas
ražotāju organizācija

18-00-F05402-000001

F054.02 - Uzglabāšanas
atbalsts

Kompensācija atzītai ražotāju
organizācijai par zvejas produktu
uzglabāšanu.

01.01.2017

05.03.2018

207 650,99

207 650,99

207 650,99 LV-1005

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

MZI APP Agroresursu un
ekonomikas institūts

18-00-F05403-000001

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

19.02.2018

10.09.2018

236 317,11

236 317,11

177 237,83 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

ZS Limbažu rajona Salacas
pagasta zemnieku saimniecība neattiecas
"BĒRZIŅI"

Mārtiņš Smilts

Andris Zunde

SIA Eniss

SIA MUNDABIT

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Tehniskā palīdzība Rīcības
programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.gadam
publicitātes nodrošināšanai
Tehniskā palīdzība Rīcības
programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.gadam
administrēšanai
Tehniskā palīdzība Rīcības
programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.gadam
administrēto pasākumu
uzraudzībai

17.01.2018

31.12.2020

30 614,00

30 614,00

22 960,50 LV-1981

Tehniskā palīdzība

neattiecas

17.01.2018

31.12.2020

1 285 991,00

1 285 991,00

964 493,25 LV-1981

Tehniskā palīdzība

neattiecas

17.01.2018

31.12.2020

7 069,00

7 069,00

5 301,75 LV-1981

Tehniskā palīdzība

neattiecas

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

neattiecas

18-00-F07701-000003

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

Valsts iestāde ZM Lauku
atbalsta dienests

neattiecas

18-00-F07701-000001

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

Valsts iestāde ZM Lauku
atbalsta dienests

neattiecas

18-00-F07701-000002

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

18-00-F01122-000002

F011.22 - Pievienotā
“Piekrastes zvejnieku zvejas
vērtība, produktu kvalitāte
produktu pievienotās vērtības
un nevēlamu nozveju
radīšana -2.kārta ”
izmantošana

18-00-F01122-000004*

F011.22 - Pievienotā
vērtība, produktu kvalitāte Zivju apstrādes modernizācija un
un nevēlamu nozveju
attīstība
izmantošana

18-00-F01122-000003

F011.22 - Pievienotā
vērtība, produktu kvalitāte Zivju apstrādes un saldēšanas
un nevēlamu nozveju
attīstība
izmantošana

BDR Nacionālās zvejniecības
neattiecas
ražotāju organizācija

18-00-F01122-000001

F011.22 - Pievienotā
vērtība, produktu kvalitāte
Iekārtas Dīriņos
un nevēlamu nozveju
izmantošana

APP Pārtikas
drošības,dzīvnieku veselības
neattiecas
un vides zinātniskais institūts
BIOR

18-00-F03602-000001

F036.02 - Datu vākšana

Īstenot Latvijas Nacionālās
zivsaimniecības datu vākšanas
programmu 2018.gadā.

18-00-F01114-000001

F011.14 - Atbalsts
saglabāšanas pasākumu
izstrādei un īstenošanai
(zušu, lašu plāni)

“Stikla zušu (Eiropas zušu
Anguilla anguilla) ielaišana
Latvijas iekšējos ūdeņos”

07.03.2018

15.06.2018

171 466,52

17-08-FL06-F043.0201-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

13.04.2018

20.08.2018

48 041,00

BDR "Latvijas Zvejas
produktu ražotāju grupa"

BDR "Baltijas Zivsaimnieku
apvienība"

neattiecas

neattiecas

APP Pārtikas
drošības,dzīvnieku veselības
neattiecas
un vides zinātniskais institūts
BIOR

SIA Undine 7

neattiecas

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Valsts iestāde ZM Lauku
atbalsta dienests

BDR "KURZEMES
neattiecas
ZVEJNIEKU ASOCIĀCIJA"

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

20.06.2018

09.10.2018

18.06.2018

10.06.2020

01.04.2019

16.05.2019

890 511,00

429 412,40

394 771,61

Publiskais
finansējums,
EUR

712 408,80

322 059,30

298 917,29

ES
finansējums,
EUR

ES prioritāte

534 306,60 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

241 544,48 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

224 187,97 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

10.04.2018

11.01.2019

383 902,76

287 927,06

215 945,29 LV-3613

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

27.03.2018

31.12.2018

680 494,46

680 494,46

544 395,57 LV-1048

3. Sekmēt KZP
īstenošanu

171 466,52

128 599,88 LV-3474

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

24 020,50

20 417,42 LV-3284

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

neattiecas
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Valsts iestāde Zemkopības
ministrija

neattiecas

17-00-F07701-000007

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

Tehniskā palīdzība EJZF
Starpniecības iestādes
informācijas sistēmas
izvērtēšanai (2018.-2020.gads)

04.01.2018

31.05.2018

4 000,00

4 000,00

3 000,00 LV-1981

Tehniskā palīdzība

neattiecas

PSV Ventspils novada
pašvaldība

neattiecas

17-08-FL04-F043.0202-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

05.01.2018

20.11.2019

81 012,91

72 911,62

61 974,88 LV-3623

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

17-00-F043.0442-000002

Veicināt piejūrā dzīvojošo
jauniešu izpratni par Baltijas
jūras zivsaimniecību, zivju
pārstrādi, zivju produktu nozīmi
uzturā, pilnveidojot zināšanas un
F043.04 - Starpteritoriālā prasmes zivju ēdienu
un starpvalstu sadarbība pagatavošanā, lai nodrošinātu
zināšanu un prasmju pārnesi par
Baltijas jūras piekrastes
iedzīvotājiem nozīmīgu
ienākumu avotu un tūrisma
resursu.

08.03.2018

31.10.2019

49 785,09

49 785,09

42 317,33 LV-3270

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

17-00-F05404-000025

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kas veicina enerģijas taupīšanu
vai mazina ietekmi uz vidi

01.03.2018

02.08.2018

38 322,42

19 161,21

14 370,90 LV-5401

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F036.01 - Kontrole un
izpilde

Nodrošināt neparedzēto izmaiņu
pieprasījumu un citu
papildinājumu izstrādi Latvijas
zivsaimniecības integrētās
kontroles un informācijas
sistēmas (turpmāk - LZIKIS)
apakšmodulī Elektroniskās
ziņošanas sistēma (ERS), lai
nodrošinātu jaunu
zivsaimniecības informācijas
apmaiņas standartu ieviešanu.

26.03.2018

31.12.2018

12 080,64

12 080,64

10 872,57 LV-1981

3. Sekmēt KZP
īstenošanu

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās.
Akvakultūras vienību
modernizācija, tostarp
akvakultūrā iesaistīto darba
ņēmēju darba un drošības
apstākļu uzlabošana. Ieguldījumi
akvakultūras produktu kvalitātes
uzlabošanā vai vērtības
pievienošana akvakultūras
produktiem.

BDR Ziemeļkurzemes biznesa
neattiecas
asociācija

SIA ANTARES LATGALE

Valsts iestāde Zemkopības
ministrija

AS Annas Zivjaudzētava

neattiecas

neattiecas

neattiecas

17-00-F03601-000003

17-00-F02202-000011*

24.07.2018

30.09.2019

3 466 479,09

1 729 559,54

1 297 169,65 LV-4341

neattiecas

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

18

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

SIA VARITA

SIA SENGA

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

17-00-F05404-000023

17-00-F05404-000022*

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas

14.03.2018

20.12.2019

1 535 571,94

767 785,96

575 839,47 LV-2161

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

31.05.2018

31.12.2019

1 430 059,80

715 029,90

536 272,43 LV-3281

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

31.05.2018

15.03.2020

1 161 757,58

580 878,78

435 659,08 LV-3264

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Tehniskā palīdzība

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

ES prioritāte

SIA GAMMA-RENT SIA

neattiecas

17-00-F02202-000010*

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās

Valsts iestāde Zemkopības
ministrija

neattiecas

17-00-F07701-000006

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

Tehniskā palīdzība Rīcības
programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.gadam
novērtēšanai (2018.-2020.gads)

28.12.2017

31.12.2020

229 753,00

229 753,00

172 314,75 LV-1981

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas

18.01.2018

15.10.2018

174 519,83

87 259,91

65 444,92 LV-3264

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F011.08 - Veselība un
drošība

Zvejnieku higiēnas, veselības,
drošības un darba apstākļu
uzlabošana, veicot ieguldījumus
zvejas kuģī ar noteikumu, ka šie
ieguldījumi pārsniedz Eiropas
Savienības tieši piemērojamos
tiesību aktos un nacionālajos
normatīvajos aktos paredzētās
prasības

12 792,12 LV-3466

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

SIA NIDAROS SEAFOOD
LATVIA

SIA LAGŪNA L

neattiecas

LVA000001050

17-00-F05404-000020

17-00-F01108-000002

01.03.2018

01.10.2018

21 320,20

17 056,16

neattiecas
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

SIA AISBERGS JV

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

LVA000000546

BDR "Kurzemes Zvejniecības
neattiecas
Ražotāju Organizācija"

SIA Fish+Fish

SIA ONIORS ZIVIS

neattiecas

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Zvejnieku higiēnas, veselības,
drošības un darba apstākļu
uzlabošana, veicot ieguldījumus
zvejas kuģī ar noteikumu, ka šie
ieguldījumi pārsniedz Eiropas
Savienības tieši piemērojamos
tiesību aktos un nacionālajos
normatīvajos aktos paredzētās
prasības

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

115 312,50 LV-3260

1 678 672,00

839 336,00

629 502,00 LV-2114

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

13.09.2018

54 706,88

27 353,44

20 515,08 LV-5410

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

13.12.2017

31.12.2020

187 654,00

187 654,00

140 740,50 LV-1981

Tehniskā palīdzība

neattiecas

18.12.2017

05.03.2019

50 000,00

50 000,00

42 500,00 LV-3129

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

13.12.2017

31.12.2020

1 295 649,00

1 295 649,00

971 736,75 LV-1981

Tehniskā palīdzība

neattiecas

26.02.2018

19.07.2018

205 000,00

17-00-F05404-000019

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas

09.03.2018

30.09.2019

17-00-F05404-000018

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas

18.04.2018

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

BDR Partnerība Laukiem un
Jūrai

neattiecas

17-00-F043.0442-000001

Valsts iestāde Zemkopības
ministrija

neattiecas

17-00-F07701-000004

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

Tehniskā palīdzība Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla
darbībai un rīcības programmas
īstenošanai (2018.-2020.gads)

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

153 750,00

17-00-F01122-000009

17-00-F07701-000005

ES prioritāte

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

F011.22 - Pievienotā
Izotermisko zivju uzglabāšanas
vērtība, produktu kvalitāte
un transportēšanas konteineru
un nevēlamu nozveju
iagāde
izmantošana

neattiecas

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

17 073,60 LV-3466

F011.08 - Veselība un
drošība

Tehniskā palīdzība Rīcības
programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.gadam
publicitātes nodrošināšanai
(2018.-2020.gads)
Izstrādāt Latvijas piekrastes
teritorijai vienotu
dokumentu “Jūras aļģu
sanesumu izvērtēšanas un
apsaimniekošanas plāns Latvijas
piekrastē”, lai palīdzētu
F043.04 - Starpteritoriālā
uzņēmējiem, pašvaldībām,
un starpvalstu sadarbība
piekrastes apsaimniekotājiem un
dabas aizsardzības pārvaldei
īstenot jūras aļģu
apsaimniekošanu, ņemot vērā
gan dabas aizsardzības, gan
saimnieciskās intereses.

ES
finansējums,
EUR

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

17-00-F01108-000001

Valsts iestāde Zemkopības
ministrija

Publiskais
finansējums,
EUR

15.02.2018

29.06.2018

28 456,00

22 764,80
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

MZI APP Agroresursu un
ekonomikas institūts

neattiecas

17-00-F05403-000013

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

24.11.2017

10.06.2018

284 580,84

284 580,84

213 435,63 LV-4126

Valsts iestāde Zemkopības
ministrija

neattiecas

17-00-F07701-000003

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

Tehniskā palīdzība Rīcības
programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.gadam
ieviešanai (2018.-2020.gads)

29.11.2017

31.12.2020

1 855 788,00

1 855 788,00

1 391 841,00 LV-1981

20.02.2018

24.07.2018

119 520,00

59 760,00

44 820,00 LV-3326

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

29.11.2017

31.12.2020

13 810,00

13 810,00

10 357,50 LV-1981

Tehniskā palīdzība

SIA SKRUNDA

neattiecas

17-00-F02202-000009

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Esošo akvakultūras dīķu
atjaunošana, izvācot sanesas, vai
ieguldījumi, lai novērstu sanesu
nogulsnēšanos

Valsts iestāde Zemkopības
ministrija

neattiecas

17-00-F07701-000002

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

Tehniskā palīdzība Rīcības
programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.gadam
uzraudzībai (2018.-2020.gads)

MZI Latvijas
Lauksaimniecības
Universitāte

MZI Latvijas
Lauksaimniecības
Universitāte

neattiecas

neattiecas

17-00-F01101-000003

17-00-F01101-000004

F011.01 - Inovācija

F011.01 - Inovācija

Inovācija zvejniecībā un zivju,
vēžveidīgo un mīkstmiešu
apstrādē, izstrādājot ieviešanai
jaunus vai ievērojami uzlabotus
produktus, aprīkojumu, procesus
vai metodes.

Inovācija zvejniecībā un zivju,
vēžveidīgo un mīkstmiešu
apstrādē, izstrādājot ieviešanai
jaunus vai ievērojami uzlabotus
produktus, aprīkojumu, procesus
vai metodes.

01.06.2018

01.06.2018

02.04.2019

02.04.2019

400 000,00

400 000,00

360 000,00

359 999,99

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

Tehniskā palīdzība

neattiecas

neattiecas

270 000,00 LV-3004

Ietekmes uz
vidi
samazināšana.
1. Veicināt videi
Ilgtspējīgas
ilgtspējīgu, resursu ziņā ražošanas
efektīvu, inovatīvu,
metodes.
konkurētspējīgu un uz Produktu
zināšanām balstītu
pievienotā
zvejniecību
vērtība.
Ražošanas
procesu
efektivitāte.

269 999,99 LV-3004

Ietekmes uz
vidi
samazināšana.
1. Veicināt videi
Ilgtspējīgas
ilgtspējīgu, resursu ziņā ražošanas
efektīvu, inovatīvu,
metodes.
konkurētspējīgu un uz Produktu
zināšanām balstītu
pievienotā
zvejniecību
vērtība.
Ražošanas
procesu
efektivitāte.
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

MZI Rīgas Tehniskā
Universitāte

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

17-00-F01101-000002

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

F011.01 - Inovācija

Inovācija zvejniecībā un zivju,
vēžveidīgo un mīkstmiešu
apstrādē, izstrādājot ieviešanai
jaunus vai ievērojami uzlabotus
produktus, aprīkojumu, procesus
vai metodes.

02.03.2018

15.04.2020

236 013,48

03.01.2018

14.06.2018

330 373,68

07.02.2018

01.03.2021

321 581,20

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

217 067,31 LV-1048

Ietekmes uz
vidi
samazināšana.
Ilgtspējīgas
ražošanas
metodes.
Produktu
1. Veicināt videi
pievienotā
ilgtspējīgu, resursu ziņā
vērtība.
efektīvu, inovatīvu,
Ražošanas
konkurētspējīgu un uz
procesu
zināšanām balstītu
efektivitāte.
zvejniecību
Resursu
ilgtspējīga
izmantošana,
tostarp
energoefektivi
tāte ražošanas
procesā.

212 412,13

159 309,10 LV-1048

Resursu
ilgtspējīga
izmantošana,
2. Veicināt videi
tostarp
ilgtspējīgu, resursu ziņā energoefektivi
efektīvu, inovatīvu,
tāte ražošanas
konkurētspējīgu un uz procesā.Ietek
zināšanām balstītu
mes uz vidi
akvakultūru
samazināšana.
Ražošanas
procesu
efektivitāte.

165 186,83

123 890,12 LV-3601

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi
2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

289 423,08

MZI Rīgas Tehniskā
Universitāte

neattiecas

17-00-F02201-000001

F022.01 - 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.

SIA VERĢI

neattiecas

17-00-F05404-000017

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus

21.11.2017

30.07.2019

2 100 000,00

1 049 999,98

787 499,98 LV-2135

SIA BLUE CIRCLE

neattiecas

17-00-F02202-000008

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās

Iluta Skrūzkalne

neattiecas

17-08-FL01-F043.0201-000008*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

31.10.2017

30.10.2019

100 000,00

70 000,00

59 500,00 LV-3118

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

Guntars Anspoks

neattiecas

17-08-FL01-F043.0201-000007

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

03.11.2017

10.10.2019

71 514,07

50 059,86

42 550,88 LV-2010

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

SIA TILAUDI

neattiecas

17-08-FL01-F043.0201-000006

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

27.10.2017

25.04.2018

15 033,60

10 523,52

8 944,99 LV-3118

MZI APP Agroresursu un
ekonomikas institūts

neattiecas

17-00-F05403-000012

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

12.09.2017

28.02.2018

126 474,36

126 474,36

94 855,77 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

25.01.2018

01.02.2019

1 777 071,63

888 535,81

666 401,86 LV-3264

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA Zvejnieku saimniecība
IRBE

neattiecas

17-00-F05404-000016*

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas

SIA Āķgals

neattiecas

17-08-FL04-F043.0201-000004

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

09.10.2017

03.04.2018

48 785,63

39 028,50

33 174,22 LV-3626

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

MZI APP Agroresursu un
ekonomikas institūts

neattiecas

17-00-F05403-000010

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

08.08.2017

30.09.2017

13 673,00

13 673,00

10 254,75 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

MZI APP Agroresursu un
ekonomikas institūts

neattiecas

17-00-F05403-000009

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

25.07.2017

10.12.2017

66 182,77

66 182,77

49 637,07 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

MZI APP Agroresursu un
ekonomikas institūts

neattiecas

17-00-F05403-000008

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

14.07.2017

28.02.2018

91 412,96

91 412,96

68 559,72 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

Valsts iestāde Valsts vides
dienests

neattiecas

17-00-F03601-000002

F036.01 - Kontrole un
izpilde

Pilnveidot zvejas kontroles
aprīkojumu un inspektoru
kvalifikāciju

23.10.2017

30.11.2018

59 531,50

59 531,50

53 578,33 LV-1007

3. Sekmēt KZP
īstenošanu

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kas veicina enerģijas taupīšanu
vai mazina ietekmi uz vidi.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

17.10.2017

09.10.2019

2 648 797,12

1 324 398,56

993 298,92 LV-3281

SIA SENGA

neattiecas

17-00-F05404-000015*

neattiecas

neattiecas

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

AS NAGĻI

SIA KARAVELA

SIA GARDUMU
KARALISTE

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

neattiecas

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

17-00-F02202-000007*

17-00-F05404-000014

17-00-F05404-000013*

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

26.02.2018

15.12.2019

2 202 530,00

1 101 265,00

825 948,75 LV-4631

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

29.09.2017

30.09.2019

1 300 807,69

650 403,83

487 802,87 LV-1015

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

28.11.2017

30.09.2018

145 454,55

72 727,27

54 545,45 LV-1073

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

08.11.2017

30.06.2022

3 333 334,00

3 333 334,00

2 500 000,50 LV-1050

neattiecas

17-00-F06803-000001

F068 - Zināšanu
uzlabošana jūras vides
stāvokļa jomā

PSV Engures novada dome

neattiecas

17-08-FL01-F043.0203-000003

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

01.08.2017

05.03.2019

190 339,07

171 305,16

PSV Engures novada dome

neattiecas

17-08-FL01-F043.0203-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

09.08.2017

08.08.2019

129 000,00

PSV Jūrmalas pilsētas dome

neattiecas

17-08-FL01-F043.0203-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

01.08.2017

10.12.2018

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

23.10.2017

30.09.2019

17-00-F05404-000011*

ES prioritāte

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Valsts iestāde Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija

neattiecas

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās

Zināšanu uzlabošana par jūras
vides stāvokli, kas
nepieciešamas saistībā ar
pasākumu programmu laba jūras
vides stāvokļa panākšanai un
saglabāšanai atbilstoši
normatīvajiem aktiem par jūras
vides aizsardzību un pārvaldību.

SIA Fish+Fish

ES
finansējums,
EUR

6. Veicināt integrētās
jūrlietu politikas
īstenošanu

neattiecas

145 609,39 LV-3118

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

116 100,00

98 685,00 LV-3113

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

118 256,41

106 430,77

90 466,15 LV-2010

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

3 105 000,00

1 552 500,00

1 164 375,00 LV-2114

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

SIA Zive

SIA RITAL D

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

17-00-F02202-000005

17-00-F05404-000010

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās.
Akvakultūras vienību
modernizācija, tostarp
akvakultūrā iesaistīto darba
ņēmēju darba un drošības
apstākļu uzlabošana. Uzlabojumi
un modernizācija saistībā ar
dzīvnieku veselību un labturību,
tostarp tāda aprīkojuma iegāde,
kas paredzēts saimniecību
aizsardzībai pret savvaļas
plēsoņām.

01.11.2017

29.11.2018

108 104,55

54 052,27

40 539,19 LV-3137

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

21.11.2017

21.10.2019

696 847,25

348 423,61

261 317,71 LV-5404

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

27.10.2017

05.01.2018

50 733,80

25 366,90

19 025,17 LV-3862

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

SIA SALDUS GAĻAS
KOMBINĀTS

neattiecas

17-00-F05404-000009

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

SIA Ventspils Alus Darītava

neattiecas

17-08-FL04-F043.0201-000003

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

23.10.2017

25.09.2018

43 748,88

30 624,22

26 030,59 LV-3601

BDR "Latvijas Zvejas
produktu ražotāju grupa"

neattiecas

17-00-F05401-000002

F054.01 - Ražošanas un
tirdzniecības plāni

Atbalsts atzītai ražotāju
organizācijai par ražošanas un
tirdzniecības plāna sagatavošanu
un īstenošanu

01.01.2016

22.08.2017

10 130,51

7 597,88

5 698,41 LV-3401

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

18.09.2017

28.12.2017

163 400,00

81 700,00

61 275,00 LV-3264

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

SIA Zvejnieku saimniecība
IRBE

neattiecas

17-00-F05404-000008

neattiecas
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

04.10.2017

17.11.2018

380 065,00

190 032,50

142 524,37 LV-3615

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

ES prioritāte

SIA BraDava

neattiecas

17-00-F05404-000007

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

MZI APP Agroresursu un
ekonomikas institūts

neattiecas

17-00-F05403-000007

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

01.06.2017

17.10.2017

123 567,81

123 567,81

92 675,85 LV-4126

SIA ANKIA

neattiecas

17-02-FL03-F043.0207-000012*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

29.09.2017

31.05.2018

7 719,45

3 859,72

3 280,76 LV-3401

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA ALB JŪRAS SERVISS

neattiecas

17-02-FL03-F043.0207-000011

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

04.09.2017

25.10.2017

18 573,90

9 286,95

7 893,90 LV-3414

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

ZVJ Liepājas rajona
Pāvilostas pilsētas zvejnieku
saimniecība "KAIJA"

neattiecas

17-02-FL03-F043.0207-000010

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

04.09.2017

04.07.2018

26 944,80

24 250,32

20 612,77 LV-3466

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Liepājas pilsētas
pašvaldības administrācija

neattiecas

17-02-FL03-F043.0207-000008*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

11.10.2017

16.08.2019

300 000,00

270 000,00

229 500,00 LV-3401

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Pāvilostas novada
pašvaldība

neattiecas

17-02-FL03-F043.0207-000007

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

21.08.2017

01.08.2019

124 622,40

112 160,16

95 336,14 LV-3463

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Pāvilostas novada
pašvaldība

neattiecas

17-02-FL03-F043.0207-000006

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

14.08.2017

14.01.2019

62 338,57

56 104,71

47 689,00 LV-3466

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Pāvilostas novada
pašvaldība

neattiecas

17-02-FL03-F043.0207-000005

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

28.08.2017

15.08.2019

48 761,73

43 885,56

37 302,73 LV-3466

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Grobiņas novada dome

neattiecas

17-02-FL03-F043.0207-000004

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

28.08.2017

28.06.2018

35 329,46

20 491,09

17 417,42 LV-3461

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Grobiņas novada dome

neattiecas

17-02-FL03-F043.0207-000003

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

28.08.2017

04.09.2018

20 443,20

18 398,88

15 639,04 LV-3461

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Rucavas novada dome

neattiecas

17-02-FL03-F043.0207-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

14.08.2017

11.10.2018

43 220,56

38 898,50

33 063,73 LV-3477

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Rucavas novada dome

neattiecas

17-02-FL03-F043.0207-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

14.08.2017

25.06.2019

251 901,25

226 711,12

192 704,45 LV-3477

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

26

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

SIA ABAVA Trading Group

SIA BALTIJAS ZIVIS-97

Valsts iestāde Zemkopības
ministrija

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

17-00-F05404-000006*

17-00-F05404-000005

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

18.09.2017

30.04.2018

65 000,00

32 500,00

24 375,00 LV-1067

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

28.09.2017

26.02.2019

87 571,47

43 785,71

32 839,27 LV-4025

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

18.07.2017

30.12.2018

67 822,58

67 822,58

61 040,32 LV-1981

3. Sekmēt KZP
īstenošanu

01.01.2016

29.08.2017

49 059,11

36 794,33

27 595,74 LV-1005

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

09.05.2017

10.08.2017

82 687,10

82 687,10

62 015,32 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi
2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Nodrošināt neparedzēto izmaiņu
pieprasījumu un citu
papildinājumu izstrādi Latvijas
zivsaimniecības integrētās
kontroles un informācijas
sistēmā (turpmāk - LZIKIS), kā
arī pilnveidot Latvijas
Republikas vienotās iestādes
darbinieku zināšanas nelegālas,
nereģistrētas un neregulētas
(turpmāk - NNN) zvejas
apkarošanā.
Atbalsts atzītai ražotāju
organizācijai par ražošanas un
tirdzniecības plāna sagatavošanu
un īstenošanu

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

ES prioritāte

neattiecas

17-00-F03601-000001

F036.01 - Kontrole un
izpilde

BDR Nacionālās zvejniecības
neattiecas
ražotāju organizācija

17-00-F05401-000001

F054.01 - Ražošanas un
tirdzniecības plāni

MZI APP Agroresursu un
ekonomikas institūts

17-00-F05403-000006

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

17-00-F02202-000004*

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās

15.08.2017

28.12.2018

2 435 280,00

1 217 640,00

913 230,00 LV-4425

PSV Carnikavas novada dome neattiecas

17-04-FL02-F043.0204-000002*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

01.08.2017

31.07.2019

54 987,00

49 488,30

42 065,05 LV-2163

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Saulkrastu novada dome neattiecas

17-04-FL02-F043.0204-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

25.07.2017

31.08.2018

55 000,00

49 500,00

42 075,00 LV-2160

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA PILSKALNA HES

neattiecas

neattiecas

neattiecas
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

SIA Virkavi R

neattiecas

17-02-FL03-F043.0205-000017

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

04.09.2017

03.09.2019

99 832,46

79 865,97

67 886,07 LV-3401

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA Virkavi R

neattiecas

17-02-FL03-F043.0205-000016

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

07.08.2017

06.08.2019

99 422,85

79 538,28

67 607,54 LV-3401

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

IK ASARĪTIS

neattiecas

17-02-FL03-F043.0205-000014

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

10.07.2017

06.08.2018

99 892,20

79 913,76

67 926,65 LV-3473

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA HouseBoat

neattiecas

17-02-FL03-F043.0205-000013

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

27.07.2017

22.05.2018

50 000,00

35 000,00

29 750,00 LV-3401

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA Kempings Liepāja

neattiecas

17-02-FL03-F043.0205-000012*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

10.07.2017

10.07.2019

100 000,00

70 000,00

59 500,00 LV-3416

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA UZŅĒMĒJDARBĪBAS
ATBALSTA CENTRS

neattiecas

17-02-FL03-F043.0205-000011

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

18.07.2017

04.12.2017

19 625,54

13 737,88

11 677,19 LV-3401

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

ZVJ Liepājas rajona
Pāvilostas pilsētas zvejnieku
saimniecība "KAIJA"

neattiecas

17-02-FL03-F043.0205-000010*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

10.07.2017

15.06.2018

50 000,00

40 000,00

34 000,00 LV-3466

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA ERVILS

neattiecas

17-02-FL03-F043.0205-000008

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

07.08.2017

06.08.2019

49 999,00

24 999,50

21 249,57 LV-3401

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA AJA 3

neattiecas

17-02-FL03-F043.0205-000007

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

30.06.2017

09.10.2017

24 630,58

19 704,46

16 748,79 LV-3466

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA AJA 3

neattiecas

17-02-FL03-F043.0205-000006

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

30.06.2017

22.09.2017

41 576,30

33 261,04

28 271,88 LV-3466

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

17-02-FL03-F043.0205-000003*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

27.06.2017

20.12.2018

100 000,00

80 000,00

68 000,00 LV-3473

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

17-02-FL03-F043.0205-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

24.07.2017

14.12.2017

17 763,01

14 210,41

12 078,84 LV-3466

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

ZS Liepājas rajona Nīcas
pagasta zemnieku saimniecība neattiecas
"OSKARS"

SIA AISBERGS JV

neattiecas
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Zigurds Štāls

neattiecas

17-02-FL03-F043.0205-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

18.07.2017

17.07.2018

20 970,50

10 485,23

8 912,43 LV-3473

SIA ANTARES LATGALE

neattiecas

17-00-F05404-000003

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.

09.11.2017

16.11.2017

51 643,24

25 821,62

19 366,21 LV-5401

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

MZI APP Agroresursu un
ekonomikas institūts

neattiecas

17-00-F05403-000005

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Tirgus izpēte

21.04.2017

06.10.2017

7 940,00

7 940,00

5 955,00 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

IK braucamkopa.lv

neattiecas

17-08-FL01-F043.0201-000005

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

09.08.2017

25.03.2019

33 361,97

23 353,38

19 850,37 LV-3113

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA Magnolia Park

neattiecas

17-08-FL01-F043.0201-000004*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

02.06.2017

01.06.2019

100 000,00

70 000,00

59 500,00 LV-3113

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

Guntars Anspoks

neattiecas

17-08-FL01-F043.0201-000003

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

05.06.2017

07.11.2018

40 406,30

28 284,41

24 041,72 LV-2010

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA GRETTA

neattiecas

17-08-FL01-F043.0201-000002*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

16.06.2017

10.06.2019

83 374,95

58 362,46

49 608,09 LV-2012

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA RIDEĻU DZIRNAVAS

neattiecas

17-08-FL01-F043.0201-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

22.05.2017

14.06.2017

4 560,00

2 280,00

1 938,00 LV-3113

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

17-00-F01122-000008*

F011.22 - Pievienotā
vērtība, produktu kvalitāte "Zvejniecības biedrības Roja"
un nevēlamu nozveju
zivju apstrādes attīstība
izmantošana

17-00-F01122-000007*

F011.22 - Pievienotā
vērtība, produktu kvalitāte Zivju miltu un elļas ražotnes
un nevēlamu nozveju
izbūve
izmantošana

17-00-F01122-000006

F011.22 - Pievienotā
vērtība, produktu kvalitāte Pievienotās vērtības radīšana
un nevēlamu nozveju
zvejas produktiem
izmantošana

BDR "ZVEJNIECĪBAS
BIEDRĪBA ROJA"

BDR SALACGRĪVAS
ZVEJAS PRODUKTU
RAŽOTĀJU
ORGANIZĀCIJA

BDR "Latvijas Zvejas
produktu ražotāju grupa"

neattiecas

neattiecas

neattiecas

29.08.2017

27.07.2017

28.11.2017

01.08.2018

30.11.2018

13.05.2019

646 415,00

2 143 386,47

1 005 815,61

387 849,00

1 701 766,46

754 361,71

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

neattiecas

290 886,75 LV-1030

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

1 276 324,85 LV-4033

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

565 771,27 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

BDR "KURZEMES
neattiecas
ZVEJNIEKU ASOCIĀCIJA"

BDR "Baltijas Zivsaimnieku
apvienība"

ZS Zemnieku saimniecība
"ŪDENSDZIRNAVAS"

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

17-00-F01122-000004

F011.22 - Pievienotā
Piekrastes zvejnieku zvejas
vērtība, produktu kvalitāte
produktu pievienotās vērtības
un nevēlamu nozveju
radīšana
izmantošana

17-00-F01122-000003

F011.22 - Pievienotā
vērtība, produktu kvalitāte
Zivju apstrādes attīstība
un nevēlamu nozveju
izmantošana

Ieguldījumi akvakultūras
produktu kvalitātes uzlabošanā
vai vērtības pievienošana
akvakultūras produktiem

17-00-F02202-000003

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

BDR "Kurzemes Zvejniecības
neattiecas
Ražotāju Organizācija"

17-00-F01122-000002

F011.22 - Pievienotā
vērtība, produktu kvalitāte Kravu celšanas un kraušanas
un nevēlamu nozveju
tehnikas iegāde
izmantošana

MZI APP Agroresursu un
ekonomikas institūts

neattiecas

17-00-F05403-000004

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

SIA VERĢI

neattiecas

17-00-F05404-000001

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

neattiecas

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

16.08.2017

18.07.2017

27.10.2017

Darbības
(projekta)
beigu
datums

31.12.2019

05.07.2018

08.08.2018

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

621 559,58

182 875,00

31 640,98

Publiskais
finansējums,
EUR

497 247,67

139 125,00

15 820,48

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

372 935,75 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

104 343,75 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

11 865,35 LV-5012

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

18.07.2017

14.02.2019

66 550,00

49 912,50

37 434,37 LV-3260

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

06.04.2017

31.01.2018

137 458,59

137 458,59

103 093,94 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kas veicina enerģijas taupīšanu
vai mazina ietekmi uz vidi.

01.08.2017

08.09.2017

54 957,60

27 478,80

20 609,10 LV-3601

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

APP Pārtikas drošības,dzīvniekuneattiecas
veselības un vides17-00-F02205-000001
zinātniskais institūts BIOR

Atbilstība tiesību aktu prasībām
vides jomā. Ietekmes uz vidi
vērtējums. Atbilstība dzīvnieku
labturības, sanitāro un drošības
un sabiedrības veselības tiesību
aktu prasībām. Veselības un
nekaitīguma standarti, kas
pamatojas uz Eiropas Savienības
F022.05 - Akvakultūras
tiesību aktiem un nacionālajiem
saimniecībām paredzēti
normatīvajiem aktiem.
pārvaldības, aizvietošanas
Tirdzniecības un
un konsultāciju
darījumdarbības stratēģijas.
pakalpojumi
Saimniecības patreizējās
situācijas novērtējums;
akvakultūras saimniecību
attīstības un pilnveide plānu un
projektu
izvērtēšana;akvakultūras
dzīvnieku audzēšanas metodes;
slimības; pavairošana; barošana.

18.07.2017

15.01.2018

9 359,88

9 359,88

7 019,90 LV-5020

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

BDR "Latvijas Zvejas produktuneattiecas
ražotāju grupa"

F054.02 - Uzglabāšanas
atbalsts

Kompensācija atzītai ražotāju
organizācijai par zvejas produktu
uzglabāšanu.

01.01.2016

30.03.2017

62 603,08

62 603,08

62 603,08 LV-3401

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

2 249 999,98 LV-3613

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

17-00-F05402-000003

BDR Nacionālās zvejniecības ražotāju
neattiecas
organizācija17-00-F01122-000001

F011.22 - Pievienotā
vērtība, produktu kvalitāte
Zivju proteīna un eļļas rūpnīca
un nevēlamu nozveju
izmantošana

10.07.2017

27.02.2018

4 000 000,00

2 999 999,99

19.05.2017

12.06.2017

149 000,00

74 500,00

55 875,00 LV-5124

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru
5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

17-00-F02202-000001

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Esošo akvakultūras dīķu
atjaunošana, izvācot sanesas, vai
ieguldījumi, lai novērstu sanesu
nogulsnēšanos

BDR Nacionālās zvejniecības ražotāju
neattiecas
organizācija17-00-F05402-000002

F054.02 - Uzglabāšanas
atbalsts

Kompensācija atzītai ražotāju
organizācijai par zvejas produktu
uzglabāšanu.

01.01.2016

29.05.2017

207 650,99

207 650,99

207 650,99 LV-1005

SIA Riņķi

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

15.06.2017

01.06.2018

56 636,00

28 318,00

24 070,30 LV-2161

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

BDR "Kurzemes Zvejniecības Ražotāju
neattiecasOrganizācija"
17-00-F05402-000001

F054.02 - Uzglabāšanas
atbalsts

Kompensācija atzītai ražotāju
organizācijai par zvejas produktu
uzglabāšanu.

01.01.2016

08.03.2017

15 257,76

15 257,76

15 257,76 LV-3264

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

PSV Skultes ostas pārvalde

Zvejas kuģu piestātņu un zvejas
produktu izkraušanas vietu
F011.23 - Zvejas ostas un pārbūve, atjaunošana vai
izkraušanas vietas
ierīkošana, tostarp jaunu iekārtu,
tehnikas un aprīkojuma iegāde
un uzstādīšana

1 313 908,12 LV-2161

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

SIA Oskars

neattiecas

neattiecas

neattiecas

17-04-FL02-F043.0202-000001*

17-00-F01123-000007

30.05.2017

27.08.2019

1 980 935,00

1 751 877,49

neattiecas
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

BDR "Latvijas Zvejas produktuneattiecas
ražotāju grupa"

BDR "Baltijas Zivsaimnieku apvienība"
neattiecas

BDR "ZVEJNIECĪBAS BIEDRĪBA
neattiecas
ROJA"

Darbības (projekta) numurs

17-00-F01123-000006

17-00-F01123-000005

17-00-F01123-000004

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

F011.23 - Zvejas ostas un Zvejnieku drošības un darba
izkraušanas vietas
apstākļu uzlabošana

F011.23 - Zvejas ostas un Zvejnieku drošības un darba
izkraušanas vietas
apstākļu uzlabošana

F011.23 - Zvejas ostas un Zvejnieku drošības un darba
izkraušanas vietas
apstākļu uzlabošana

SIA Liepājas speciālās ekonomiskās
neattiecas
zonas pārvalde17-00-F01123-000003*

Zvejas kuģu piestātņu un zvejas
produktu izkraušanas vietu
F011.23 - Zvejas ostas un pārbūve, atjaunošana vai
izkraušanas vietas
ierīkošana, tostarp jaunu iekārtu,
tehnikas un aprīkojuma iegāde
un uzstādīšana

PSV Salacgrīvas ostas pārvaldeneattiecas

17-00-F01123-000002

F011.23 - Zvejas ostas un Zvejnieku drošības un darba
izkraušanas vietas
apstākļu uzlabošana

MZI APP Agroresursu un ekonomikas
neattiecas
institūts

17-00-F05403-000003

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

08.06.2017

17.08.2017

07.07.2017

19.05.2017

Darbības
(projekta)
beigu
datums

04.06.2018

17.08.2019

24.10.2017

31.12.2019

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

635 110,48

117 461,50

49 230,00

2 065 800,00

Publiskais
finansējums,
EUR

476 332,86

93 969,20

29 538,00

1 806 900,00

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

357 249,64 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

70 476,90 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

22 153,50 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

1 355 175,00 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

12.06.2017

07.09.2018

98 090,00

88 281,00

66 210,75 LV-4033

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

28.02.2017

31.07.2017

117 133,15

117 133,15

87 849,86 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi
1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

F011.23 - Zvejas ostas un Zvejnieku drošības un darba
izkraušanas vietas
apstākļu uzlabošana

04.07.2017

04.07.2019

661 314,80

396 788,89

297 591,67 LV-3284

REL LIELSALACAS EVAŅĢĒLISKI
neattiecasLUTERISKĀ
17-09-FL05-F043.0203-000004
DRAUDZE

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

09.03.2017

31.01.2018

48 918,17

44 026,35

37 422,39 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Salacgrīvas novada dome neattiecas

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

24.03.2017

22.03.2019

166 530,20

149 877,18

127 395,60 LV-4035

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

BDR "Kurzemes reģionālā zvejnieku
neattiecas
biedrība"

17-00-F01123-000001

17-09-FL05-F043.0203-000003
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

PSV Salacgrīvas novada dome neattiecas

17-09-FL05-F043.0203-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

07.04.2017

02.01.2019

200 000,00

180 000,00

153 000,00 LV-4033

MZI APP Agroresursu un ekonomikas
neattiecas
institūts

17-00-F05403-000002

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

31.01.2017

17.05.2017

92 825,98

92 825,98

69 619,48 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

MZI APP Agroresursu un ekonomikas
neattiecas
institūts

17-00-F05403-000001

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

27.01.2017

31.05.2017

90 691,11

90 691,11

68 018,33 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

APP Pārtikas drošības,dzīvniekuneattiecas
veselības un vides17-00-F03602-000001
zinātniskais institūts BIOR

F036.02 - Datu vākšana

Īstenot Latvijas Nacionālās
zivsaimniecības datu vākšanas
programmu 2017.gadā.

18.04.2017

31.12.2017

616 534,14

616 534,14

493 227,29 LV-1048

3. Sekmēt KZP
īstenošanu

APP Pārtikas drošības,dzīvniekuneattiecas
veselības un vides17-00-F01114-000001
zinātniskais institūts BIOR

F011.14 - Atbalsts
saglabāšanas pasākumu
izstrādei un īstenošanai
(zušu, lašu plāni)

“Stikla zušu (Eiropas zušu
Anguilla anguilla) ielaišana
Latvijas iekšējos ūdeņos”

05.04.2017

15.06.2017

274 381,63

274 381,63

205 786,22 LV-4219

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

Valsts iestāde Zemkopības ministrija
neattiecas

17-00-F07701-000001

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

Tehniskā palīdzība Rīcības
programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.- 2020. gadam
publicitātes nodrošināšanai

25.01.2017

31.12.2017

161 779,98

161 779,98

121 334,90 LV-1981

Tehniskā palīdzība

neattiecas

BDR Sports Salacgrīvas novadam
neattiecas

17-09-FL05-F043.0202-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

08.03.2017

05.02.2019

50 000,00

45 000,00

38 250,00 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Salacgrīvas novada dome neattiecas

16-09-FL05-F043.0202-000004

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

21.03.2017

30.07.2018

200 000,00

180 000,00

153 000,00 LV-4023

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

NOD "Sporta makšķerēšanas unneattiecas
atpūtas atbalsta fonds
17-08-FL06-F043.0202-000004
"MĒRSRAGS""

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

10.03.2017

15.03.2019

49 185,85

44 267,26

37 627,17 LV-3284

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

BDR MEDNIEKU-MAKŠĶERNIEKU
neattiecasBIEDRĪBA
17-08-FL06-F043.0202-000003
"NURME"

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

23.02.2017

01.03.2019

49 979,62

44 981,66

38 234,41 LV-3284

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Mērsraga novada pašvaldība
neattiecas

17-08-FL06-F043.0202-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

03.02.2017

22.12.2017

9 019,01

8 117,11

6 899,54 LV-3284

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Mērsraga novada pašvaldība
neattiecas

17-08-FL06-F043.0203-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

22.02.2017

28.02.2018

16 726,14

15 053,52

12 795,49 LV-3284

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Mērsraga novada pašvaldība
neattiecas

17-08-FL06-F043.0202-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

06.03.2017

28.05.2018

153 290,87

137 961,78

117 267,51 LV-3284

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

neattiecas

neattiecas
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

PSV Mērsraga novada pašvaldība
neattiecas

17-08-FL06-F043.0203-000001*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

22.02.2017

30.08.2018

40 208,49

36 187,64

30 759,49 LV-3284

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Rojas novada dome

neattiecas

16-08-FL06-F043.0203-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

13.02.2017

12.02.2018

74 253,99

66 828,58

56 804,29 LV-3264

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Rojas novada dome

neattiecas

16-08-FL06-F043.0203-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

09.03.2017

20.07.2018

200 000,00

180 000,00

153 000,00 LV-3264

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Rojas novada dome

neattiecas

16-08-FL06-F043.0202-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

16.02.2017

11.02.2019

199 900,00

179 910,00

152 923,50 LV-3264

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Rojas novada dome

neattiecas

16-08-FL06-F043.0202-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

16.02.2017

25.04.2018

136 076,02

122 468,42

104 098,15 LV-3264

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

Valsts iestāde Zemkopības ministrija
neattiecas

16-00-F07701-000008

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

01.01.2016

31.12.2016

3 900,00

3 900,00

2 925,00 LV-1981

Tehniskā palīdzība

neattiecas

Valsts iestāde Zemkopības ministrija
neattiecas

16-00-F07701-000007

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

Tehniskā palīdzība EJZF
Revīzijas iestādes darbības
izvērtēšanai
Tehniskā palīdzība Rīcības
programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.gadam
novērtēšanai

09.01.2017

31.12.2017

183 741,45

183 741,45

137 806,06 LV-1981

Tehniskā palīdzība

neattiecas

344 953,50 LV-4128

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

SIA EKO ĢILDE

neattiecas

16-00-F02202-000022

ZVJ Liepājas rajona Pāvilostas LVA000001068
pilsētas zvejnieku saimniecība
16-00-F01108-000001
"KAIJA"

SIA StarfishSeafood

neattiecas

16-00-F05404-000015

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās.

F011.08 - Veselība un
drošība

Zvejnieku higiēnas, veselības,
drošības un darba apstākļu
uzlabošana, veicot ieguldījumus
zvejas kuģī ar noteikumu, ka šie
ieguldījumi pārsniedz Eiropas
Savienības tieši piemērojamos
tiesību aktos un nacionālajos
normatīvajos aktos paredzētās
prasības

24.03.2017

30.08.2017

92 522,42

74 017,94

55 513,45 LV-3466

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas

27.03.2017

06.04.2018

200 000,00

100 000,00

75 000,00 LV-2164

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

12.04.2017

06.03.2019

919 876,00

459 938,00
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

SIA LaNoDe SIA

SIA ONIORS ZIVIS

SIA BluFish

IK REINIS B

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

16-00-F05404-000014*

16-00-F05404-000013

16-00-F02202-000018*

16-00-F05404-000012

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

03.08.2017

20.12.2018

922 375,00

461 187,50

345 890,63 LV-3284

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

28.09.2017

27.04.2018

106 228,67

53 114,33

39 835,74 LV-5410

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās

31.08.2017

28.08.2019

4 000 000,00

2 000 000,00

1 500 000,00 LV-3284

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

24.03.2017

11.07.2017

25 423,80

12 711,90

9 533,92 LV-3118

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

13.03.2017

20.09.2017

238 456,24

119 228,12

89 421,09 LV-3264

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

27.12.2016

31.12.2017

36 840,31

36 840,31

27 630,18 LV-1981

Tehniskā palīdzība

neattiecas

28.12.2016

31.12.2017

4 005,62

4 005,62

3 004,21 LV-1981

Tehniskā palīdzība

neattiecas

Atbalsta pasākums

SIA Zvejnieku saimniecība IRBE
neattiecas

16-00-F05404-000011

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Valsts iestāde ZM Lauku atbalsta
neattiecas
dienests

16-00-F07701-000006

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

Valsts iestāde Zemkopības ministrija
neattiecas

16-00-F07701-000005

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Tehniskā palīdzība Rīcības
programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020. gadam
publicitātes nodrošināšanai
Tehniskā palīdzība Rīcības
programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.- 2020. gadam
uzraudzībai

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

ES prioritāte
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

16-00-F05403-000012

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Tirgus izpēte

06.12.2016

12.04.2017

8 965,83

8 965,83

6 724,37 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

BDR Nacionālās zvejniecības ražotāju
neattiecas
organizācija16-00-F05403-000011

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

23.11.2016

20.10.2017

11 332,79

8 499,59

6 374,69 LV-1005

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

BDR Nacionālās zvejniecības ražotāju
neattiecas
organizācija16-00-F05403-000010

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

08.11.2016

01.09.2017

13 077,77

9 808,32

7 356,24 LV-1005

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

MZI APP Agroresursu un ekonomikas
neattiecas
institūts

16-00-F05403-000009

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

02.11.2016

17.02.2017

61 966,06

61 966,06

46 474,54 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

BDR Nacionālās zvejniecības ražotāju
neattiecas
organizācija16-00-F05403-000008

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

26.10.2016

03.05.2017

20 023,73

15 017,80

11 263,35 LV-1005

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

Valsts iestāde ZM Lauku atbalsta
neattiecas
dienests

16-00-F07701-000004

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

Tehniskā palīdzība Rīcības
programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.gadam
administrēto pasākumu
uzraudzībai

20.10.2016

31.12.2017

6 883,09

6 883,09

5 162,22 LV-1981

Tehniskā palīdzība

neattiecas

IK VANADZIŅI JL

neattiecas

16-08-FL06-F043.0201-000006

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

19.01.2017

07.11.2017

27 438,02

13 719,01

11 661,15 LV-3264

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA Undine 7

neattiecas

16-08-FL06-F043.0201-000004

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

28.12.2016

08.01.2018

49 600,90

24 800,45

21 080,38 LV-3284

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

Alise Lakšmane

neattiecas

16-08-FL06-F043.0201-000003

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

28.12.2016

17.06.2017

14 931,50

10 452,05

8 884,23 LV-3264

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

MZI APP Agroresursu un ekonomikas
neattiecas
institūts

16-00-F05403-000007

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

27.09.2016

06.01.2017

126 242,26

126 242,26

94 681,69 LV-4126

PPI Ventspils muzejs

neattiecas

16-08-FL04-F043.0203-000006

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

12.12.2016

09.08.2018

211 425,21

190 282,69

161 740,28 LV-3601

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PPI Ventspils muzejs

neattiecas

16-08-FL04-F043.0203-000005

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

12.12.2016

12.12.2018

230 744,23

207 669,80

176 519,32 LV-3601

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

MZI APP Agroresursu un ekonomikas
neattiecas
institūts

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

36

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

PPI Ventspils pilsētas pašvaldības
neattiecas
policija

16-08-FL04-F043.0202-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

19.12.2016

25.07.2018

125 555,59

113 000,03

96 050,02 LV-3601

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

BDR Līvu (lībiešu) savienība "LĪVOD
neattiecas
ĪT"

16-08-FL04-F043.0203-000004

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

04.11.2016

02.01.2018

50 000,00

45 000,00

38 250,00 LV-3275

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Ventspils novada pašvaldība
neattiecas

16-08-FL04-F043.0203-000003

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

12.12.2016

16.11.2017

39 704,60

35 734,14

30 374,01 LV-3626

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Ventspils novada pašvaldība
neattiecas

16-08-FL04-F043.0203-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

19.12.2016

18.12.2018

400 000,00

360 000,00

306 000,00 LV-3621

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Dundagas novada dome neattiecas

16-08-FL04-F043.0202-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

19.12.2016

29.11.2018

179 999,96

161 999,96

137 699,95 LV-3275

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Dundagas novada dome neattiecas

16-08-FL04-F043.0203-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

30.11.2016

22.11.2018

399 999,99

359 999,98

305 999,98 LV-3275

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

Valsts iestāde ZM Lauku atbalsta
neattiecas
dienests

16-00-F07701-000003

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

Tehniskā palīdzība Rīcības
programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020.gadam
administrēšanai

23.09.2016

31.12.2017

1 290 971,90

1 290 971,90

968 228,79 LV-1981

Tehniskā palīdzība

neattiecas

455 146,55 LV-3004

Ietekmes uz
vidi
samazināšana.
1. Veicināt videi
Ilgtspējīgas
ilgtspējīgu, resursu ziņā ražošanas
efektīvu, inovatīvu,
metodes.
konkurētspējīgu un uz Produktu
zināšanām balstītu
pievienotā
zvejniecību
vērtība.
Ražošanas
procesu
efektivitāte.

MZI Latvijas Lauksaimniecībasneattiecas
Universitāte

16-00-F01101-000005

F011.01 - Inovācija

Inovācija zvejniecībā un zivju,
vēžveidīgo un mīkstmiešu
apstrādē, izstrādājot ieviešanai
jaunus vai ievērojami uzlabotus
produktus, aprīkojumu, procesus
vai metodes.

01.02.2017

01.05.2018

674 291,20

606 862,08
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

MZI Daugavpils Universitāte neattiecas

Sergejs Skubida

Oļegs Sorokins

neattiecas

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

16-00-F02201-000002

F022.01 - 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.

16-00-F0111Z-000025

F011.1Z - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(kompensācijas
zvejniekiem)

Kompensācija zvejniekam, kas
strādājis uz zvejas kuģa uz ko
attiecas galīga zvejas darbību
pārtraukšana.

16-00-F0111Z-000024

F011.1Z - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(kompensācijas
zvejniekiem)

Kompensācija zvejniekam, kas
strādājis uz zvejas kuģa uz ko
attiecas galīga zvejas darbību
pārtraukšana.
Inovācija zvejniecībā un zivju,
vēžveidīgo un mīkstmiešu
apstrādē, izstrādājot ieviešanai
jaunus vai ievērojami uzlabotus
produktus, aprīkojumu, procesus
vai metodes.

MZI Rīgas Tehniskā Universitāte
neattiecas

16-00-F01101-000001

F011.01 - Inovācija

Valsts iestāde Zemkopības ministrija
neattiecas

16-00-F07701-000002

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

Valsts iestāde Zemkopības ministrija
neattiecas

16-00-F07701-000001

F077 - Atbalsts
tehniskajai palīdzībai
EJZF

Tehniskā palīdzība Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla
darbībai un rīcības programmas
īstenošanai
Tehniskā palīdzība Rīcības
programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.- 2020. gadam
ieviešanai

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

07.04.2017

30.11.2016

20.10.2016

Darbības
(projekta)
beigu
datums

14.10.2019

05.12.2016

25.10.2016

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

495 772,46

4 151,40

2 816,16

Publiskais
finansējums,
EUR

446 195,21

4 151,40

2 816,16

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

334 646,41 LV-1005

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Akvakultūras
dzīvnieku
labturība.
Ietekmes uz
vidi
samazināšana.
Ilgtspējīgas
ražošanas
2. Veicināt videi
metodes.
ilgtspējīgu, resursu ziņā Produktu
efektīvu, inovatīvu,
pievienotā
konkurētspējīgu un uz vērtība.
zināšanām balstītu
Ražošanas
akvakultūru
procesu
efektivitāte.
Resursu
ilgtspējīga
izmantošana,
tostarp
energoefektivi
tāte ražošanas
procesā.

2 075,70 LV-3407

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

1 408,08 LV-3405

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

13.12.2016

15.01.2019

170 423,70

153 381,33

115 036,00 LV-1048

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

19.09.2016

31.12.2017

1 248 044,68

1 248 044,68

936 033,40 LV-1981

Tehniskā palīdzība

neattiecas

19.09.2016

31.12.2017

1 391 341,23

1 391 341,23

1 043 505,75 LV-1981

Tehniskā palīdzība

neattiecas

Ietekmes uz
vidi
samazināšana.
Zvejas
aprīkojums.
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

MZI APP Agroresursu un ekonomikas
neattiecas
institūts

Igors Ņikanorovs

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

17.08.2016

05.12.2016

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

16-00-F05403-000006

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

16-00-F0111Z-000018

F011.1Z - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(kompensācijas
zvejniekiem)

Kompensācija zvejniekam, kas
strādājis uz zvejas kuģa uz ko
attiecas galīga zvejas darbību
pārtraukšana.

Kompensācija zvejniekam, kas
strādājis uz zvejas kuģa uz ko
attiecas galīga zvejas darbību
pārtraukšana.

20.10.2016

25.10.2016

3 880,20

15.11.2016

16.11.2016

49 880,38

4 074,00

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

37 410,28 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

2 037,00 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

3 880,20

1 940,10 LV-3414

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

49 880,38

4 074,00

Juris Tiļpus

neattiecas

16-00-F0111Z-000016

F011.1Z - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(kompensācijas
zvejniekiem)

SIA GP Trading

neattiecas

16-08-FL04-F043.0201-000004

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

13.10.2016

23.12.2016

49 968,28

34 977,79

29 731,12 LV-3626

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

ZVJ Kolkas pagasta zvejnieku saimniecība
neattiecas "ZVĪŅAS
16-08-FL04-F043.0201-000005
L"

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

18.10.2016

23.01.2017

24 175,21

19 340,17

16 439,14 LV-3275

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA Saunaga zvejnieki

neattiecas

16-08-FL04-F043.0201-000001*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

18.10.2016

10.07.2017

29 595,00

23 676,00

20 124,60 LV-3275

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA IMPROBUS

neattiecas

16-02-FL03-F043.0201-000003*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

10.10.2016

01.09.2017

97 886,58

68 520,60

58 242,51 LV-3407

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA Ūdrvalki

neattiecas

16-02-FL03-F043.0202-000001*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

24.02.2017

01.12.2018

97 017,20

48 508,60

41 232,31 LV-3461

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Engures novada dome

neattiecas

16-08-FL01-F043.0202-000004

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

17.08.2016

26.07.2018

200 000,00

180 000,00

153 000,00 LV-3113

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Engures novada dome

neattiecas

16-08-FL01-F043.0203-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

12.08.2016

21.08.2018

150 000,00

135 000,00

114 750,00 LV-3113

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Jūrmalas pilsētas dome

neattiecas

16-08-FL01-F043.0202-000007

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

08.08.2016

08.01.2018

162 781,52

146 503,36

124 527,85 LV-2015

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

neattiecas

16-08-FL01-F043.0202-000006

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

11.10.2016

08.01.2018

93 260,56

83 934,49

71 344,31 LV-2015

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Pāvilostas novada pašvaldība
neattiecas

16-02-FL03-F043.0204-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

18.10.2016

29.08.2017

38 850,00

34 965,00

29 720,25 LV-3466

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

PSV Pāvilostas novada pašvaldība
neattiecas

16-02-FL03-F043.0203-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

10.10.2016

07.02.2018

93 714,29

84 342,86

71 691,43 LV-3466

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA Zivju pārstrādes uzņēmumuneattiecas
serviss

16-02-FL03-F043.0201-000001*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Pievienotās vērtības veidošana
un inovācijas veicināšana visos
zvejas un akvakultūras produktu
piegādes posmos

10.10.2016

09.10.2017

49 970,00

34 979,00

29 732,15 LV-3473

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

NOD "Engures ezera dabas parka
neattiecas
fonds"

16-08-FL01-F043.0202-000001

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

05.08.2016

24.05.2017

23 614,85

21 253,36

18 065,35 LV-3113

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

BDR Nacionālās zvejniecības ražotāju
neattiecas
organizācija16-00-F05403-000005

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

28.06.2016

13.10.2016

18 509,91

13 882,43

10 411,82 LV-1005

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

MZI APP Agroresursu un ekonomikas
neattiecas
institūts

16-00-F05403-000004

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

20.06.2016

03.10.2016

94 979,50

94 979,50

71 234,62 LV-1039

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

SIA Eniss

neattiecas

16-09-FL05-F043.0202-000003

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

07.09.2016

11.09.2017

38 572,87

34 715,58

29 508,24 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

SIA Mežgravas.lv

neattiecas

16-09-FL05-F043.0202-000002

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

16.09.2016

13.03.2017

18 222,56

9 111,28

7 744,58 LV-4023

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

16-09-FL05-F043.0202-000001*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana

29.08.2016

28.08.2018

70 000,00

63 000,00

53 550,00 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

REL LIELSALACAS EVAŅĢĒLISKI
neattiecasLUTERISKĀ
16-09-FL05-F043.0203-000003
DRAUDZE

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

06.10.2016

31.01.2018

50 000,00

44 999,99

38 249,98 LV-4033

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

BDR "Latvijas Zvejas produktuneattiecas
ražotāju grupa"

F054.01 - Ražošanas un
tirdzniecības plāni

Atbalsts atzītai ražotāju
organizācijai par ražošanas un
tirdzniecības plāna sagatavošanu
un īstenošanu

01.01.2015

15.06.2016

14 230,10

10 672,57

8 004,42 LV-3401

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

20.10.2016

08.09.2017

49 996,80

44 997,11

38 247,54 LV-2160

PSV Jūrmalas pilsētas dome

PSV Salacgrīvas novada dome neattiecas

16-00-F05401-000002

REL PĒTERUPES EVAŅĢĒLISKI
neattiecas
LUTERISKĀ16-04-FL02-F043.0202-000005
DRAUDZE

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi
4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Zvejas vai jūras kultūras
mantojuma izmantošanas
veicināšana

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Darbības
(projekta)
beigu
datums

03.11.2016

31.08.2018

50 000,00

45 000,00

38 250,00 LV-2164

4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

23.09.2016

30.12.2017

52 245,23

52 245,23

47 020,68 LV-1045

3. Sekmēt KZP
īstenošanu

neattiecas

27.07.2016

01.12.2017

547 418,42

547 418,42

492 676,57 LV-1981

3. Sekmēt KZP
īstenošanu

neattiecas

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

REL ĀDAŽU EVAŅGĒĻISKIneattiecas
LUTERISKĀ DRAUDZE
16-04-FL02-F043.0202-000006*

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Valsts iestāde Valsts vides dienests
neattiecas

16-00-F03601-000002

F036.01 - Kontrole un
izpilde

Valsts iestāde Zemkopības ministrija
neattiecas

16-00-F03601-000001

F036.01 - Kontrole un
izpilde

Kompensācija zvejniekam, kas
strādājis uz zvejas kuģa uz ko
attiecas galīga zvejas darbību
pārtraukšana.

19.08.2016

19.08.2016

3 248,28

3 248,28

1 624,14 LV-3407

02.09.2016

04.04.2017

42 285,00

29 599,50

25 159,57 LV-2012

Pilnveidot zvejas kontrolē
iesaistītā personāla prasmes un
zināšanas, kā arī tehnisko
kapacitāti.
Nodrošināt izsekojamības
procesu integrēšanu Latvijas
zivsaimniecības integrātās
kontroles un informācijas
sistēmā (LZIKIS) un
papildinājumu izstrādi, kā arī
zvejas darbību elektroniskās
ziņošanas sistēmas (ERS) un
ERS klienta programmatūras
uzlabojumu izstrādi. LZIKIS
izsekojamības procesa un ERS
klienta programmatūras
uzlabojumu izstrādi.

Ivan Baranov

neattiecas

16-00-F0111Z-000014

F011.1Z - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(kompensācijas
zvejniekiem)

SIA Elinci

neattiecas

16-08-FL01-F043.0201-000010

F043.02 - Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana

Darbību dažādošana
zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs

16-00-F0111Z-000013

F011.1Z - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(kompensācijas
zvejniekiem)

Kompensācija zvejniekam, kas
strādājis uz zvejas kuģa uz ko
attiecas galīga zvejas darbību
pārtraukšana.

16-00-F0111Z-000012

F011.1Z - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(kompensācijas
zvejniekiem)

Kompensācija zvejniekam, kas
strādājis uz zvejas kuģa uz ko
attiecas galīga zvejas darbību
pārtraukšana.

16-00-F0111Z-000011

F011.1Z - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(kompensācijas
zvejniekiem)

Kompensācija zvejniekam, kas
strādājis uz zvejas kuģa uz ko
attiecas galīga zvejas darbību
pārtraukšana.

Oļegs Antoņuks

Gryhorii Kanevskyi

Andrejs Gricina

neattiecas

neattiecas

neattiecas

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

19.08.2016

19.08.2016

06.09.2016

19.08.2016

19.08.2016

06.09.2016

3 628,68

3 932,04

3 113,16

3 628,68

3 932,04

3 113,16

ES prioritāte

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību
4. Palielināt
nodarbinātību un
teritoriālo kohēziju

neattiecas

1 814,34 LV-3411

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

1 966,02 LV-3405

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

1 556,58 LV-3438

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

2 090,04 LV-3401

52 685,60

52 685,60

39 514,20 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

47 059,72

35 294,79

26 471,09 LV-1005

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

47 524,62 LV-3933

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

19.08.2016

19.08.2016

4 180,08

16-00-F05403-000003

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

20.05.2016

08.08.2016

BDR Nacionālās zvejniecības ražotāju
neattiecas
organizācija16-00-F05401-000001

F054.01 - Ražošanas un
tirdzniecības plāni

Atbalsts atzītai ražotāju
organizācijai par ražošanas un
tirdzniecības plāna sagatavošanu
un īstenošanu

01.01.2015

18.05.2016

SIA NORD AST

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

Oļegs Stromecs

neattiecas

MZI APP Agroresursu un ekonomikas
neattiecas
institūts

neattiecas

BDR "Baltijas Zivsaimnieku apvienība"
neattiecas

16-00-F02210-000003

16-00-F01123-000010

SIA Liepājas speciālās ekonomiskās
neattiecas
zonas pārvalde16-00-F01123-000011

BDR "KURZEMES ZVEJNIEKU
neattiecas
ASOCIĀCIJA"16-00-F01123-000009

F011.23 - Zvejas ostas un Zvejnieku drošības un darba
izkraušanas vietas
apstākļu uzlabošana

F011.23 - Zvejas ostas un Zvejnieku drošības un darba
izkraušanas vietas
apstākļu uzlabošana

F011.23 - Zvejas ostas un Zvejnieku drošības un darba
izkraušanas vietas
apstākļu uzlabošana

19.09.2016

05.10.2016

20.10.2016

26.09.2016

30.11.2020

16.05.2017

05.07.2018

13.03.2017

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

4 180,08

16-00-F0111Z-000009

Kompensācija zvejniekam, kas
strādājis uz zvejas kuģa uz ko
attiecas galīga zvejas darbību
pārtraukšana.

06.09.2016

ES prioritāte

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

F011.1Z - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(kompensācijas
zvejniekiem)

06.09.2016

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

1 931,64 LV-3416

16-00-F0111Z-000010

Kompensācija zvejniekam, kas
strādājis uz zvejas kuģa uz ko
attiecas galīga zvejas darbību
pārtraukšana.

neattiecas

ES
finansējums,
EUR

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

F011.1Z - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(kompensācijas
zvejniekiem)

Georgijs Bakuradze

Publiskais
finansējums,
EUR

3 863,28

63 366,16

411 595,50

707 587,01

175 884,36

3 863,28

63 366,16

306 316,36

636 828,31

140 707,48

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
42,02

229 737,26 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

477 621,23 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

105 530,61 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

42

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

PSV Skultes ostas pārvalde

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

BDR "Vidzemes zvejnieku biedrība"
neattiecas

PSV Pāvilostas ostas pārvalde neattiecas

BDR "KUIVIŽU ZVEJNIEKUneattiecas
APVIENĪBA"

Darbības (projekta) numurs

16-00-F01123-000007

16-00-F01123-000006

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

F011.23 - Zvejas ostas un Izkrauto zvejas produktu
izkraušanas vietas
kvalitātes paaugstināšana

F011.23 - Zvejas ostas un Zvejnieku drošības un darba
izkraušanas vietas
apstākļu uzlabošana

16-00-F01123-000005

F011.23 - Zvejas ostas un Zvejnieku drošības un darba
izkraušanas vietas
apstākļu uzlabošana

16-00-F01123-000004

Zvejas kuģu inventāra, zvejas
aprīkojuma uzglabāšanas vietu
būve, pārbūve, novietošana,
F011.23 - Zvejas ostas un
atjaunošana vai ierīkošana,
izkraušanas vietas
tostarp jaunu iekārtu, tehnikas un
aprīkojuma iegāde un
uzstādīšana

BDR Nacionālās zvejniecības ražotāju
neattiecas
organizācija16-00-F01123-000003

F011.23 - Zvejas ostas un Izkrauto zvejas produktu
izkraušanas vietas
kvalitātes paaugstināšana

BDR Latvijas Zivrūpnieku savienība
neattiecas

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

BDR "Latvijas Zvejas produktuneattiecas
ražotāju grupa"

PSV Rojas ostas pārvalde

neattiecas

16-00-F05403-000002

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

16-00-F01123-000002*

F011.23 - Zvejas ostas un Izkrauto zvejas produktu
izkraušanas vietas
kvalitātes paaugstināšana

16-00-F01123-000001*

Zvejas kuģu piestātņu un zvejas
produktu izkraušanas vietu
F011.23 - Zvejas ostas un pārbūve, atjaunošana vai
izkraušanas vietas
ierīkošana, tostarp jaunu iekārtu,
tehnikas un aprīkojuma iegāde
un uzstādīšana

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

27.09.2016

26.09.2016

10.10.2016

15.07.2016

Darbības
(projekta)
beigu
datums

09.08.2018

17.03.2017

10.10.2018

05.07.2018

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

1 979 309,40

206 467,20

3 151 098,46

178 261,00

Publiskais
finansējums,
EUR

1 747 566,29

165 173,76

2 766 243,80

142 419,80

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

1 310 674,71 LV-2161

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

123 880,32 LV-2161

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

2 074 682,85 LV-3466

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

106 814,85 LV-4033

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

20.10.2016

22.12.2017

2 094 363,80

1 570 772,85

1 178 079,63 LV-3601

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

10.05.2016

14.09.2016

21 296,00

12 777,60

9 583,20 LV-1015

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

95 085,00 LV-3466

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

315 481,12 LV-3264

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

21.07.2016

12.08.2016

07.12.2016

15.08.2018

169 040,00

481 375,01

126 780,00

420 641,50

43

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

MZI APP Agroresursu un ekonomikas
neattiecas
institūts

Eduards Zemelis

Egils Šterns

Juris Kuzmins

Uldis Lūsis

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

20.04.2016

30.06.2016

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

16-00-F05403-000001

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Jaunu produkcijas noieta tirgu
meklēšana, tajā skaitā dalība
starptautiskajās izstādēs: sugām
ar tirgus potenciālu.

16-00-F0111Z-000007

F011.1Z - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(kompensācijas
zvejniekiem)

Kompensācija zvejniekam, kas
strādājis uz zvejas kuģa uz ko
attiecas galīga zvejas darbību
pārtraukšana.

16-00-F0111Z-000006

F011.1Z - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(kompensācijas
zvejniekiem)

Kompensācija zvejniekam, kas
strādājis uz zvejas kuģa uz ko
attiecas galīga zvejas darbību
pārtraukšana.

16-00-F0111Z-000005

F011.1Z - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(kompensācijas
zvejniekiem)

Kompensācija zvejniekam, kas
strādājis uz zvejas kuģa uz ko
attiecas galīga zvejas darbību
pārtraukšana.

16-00-F0111Z-000003

F011.1Z - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(kompensācijas
zvejniekiem)

Kompensācija zvejniekam, kas
strādājis uz zvejas kuģa uz ko
attiecas galīga zvejas darbību
pārtraukšana.

17.08.2016

05.07.2017

147 490,00

11.10.2016

15.07.2017

28 582,00

SIA Zive

neattiecas

16-00-F02202-000016*

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Akvakultūras vienību
modernizācija, tostarp
akvakultūrā iesaistīto darba
ņēmēju darba un drošības
apstākļu uzlabošana. Uzlabojumi
un modernizācija saistībā ar
dzīvnieku veselību un labturību,
tostarp tāda aprīkojuma iegāde,
kas paredzēts saimniecību
aizsardzībai pret savvaļas
plēsoņām.

SIA Banga Ltd

neattiecas

16-00-F05404-000010*

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.

12.07.2016

12.07.2016

11.07.2016

12.07.2016

12.07.2016

12.07.2016

11.07.2016

12.07.2016

99 614,22

2 883,06

3 326,83

3 289,55

2 738,23

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

74 710,66 LV-4126

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

1 441,53 LV-3416

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

1 663,41 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

1 644,77 LV-3411

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

1 369,11 LV-3414

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

73 745,00

55 308,75 LV-3137

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

14 291,00

10 718,25 LV-3264

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

99 614,22

2 883,06

3 326,83

3 289,55

2 738,23

44

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

AS Annas Zivjaudzētava

AS Annas Zivjaudzētava

SIA SKRUNDA

SIA DIOLLA

SIA VERĢI

SIA GAMMA-RENT SIA

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

16-00-F05404-000009*

16-00-F02202-000015*

16-00-F02202-000013

16-00-F02202-000012*

16-00-F05404-000007

16-00-F02202-000011*

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

13.06.2016

01.10.2017

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās.
Akvakultūras vienību
modernizācija, tostarp
akvakultūrā iesaistīto darba
ņēmēju darba un drošības
apstākļu uzlabošana. Ieguldījumi
akvakultūras produktu kvalitātes
uzlabošanā vai vērtības
pievienošana akvakultūras
produktiem.

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās.
Ieguldījumi akvakultūras
produktu kvalitātes uzlabošanā
vai vērtības pievienošana
akvakultūras produktiem.

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās.
Ieguldījumi akvakultūras
produktu kvalitātes uzlabošanā
vai vērtības pievienošana
akvakultūras produktiem.

06.07.2016

05.04.2017

149 813,00

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

28.07.2016

30.06.2017

486 755,00

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās

10.06.2016

26.05.2016

19.09.2016

01.10.2017

02.02.2017

01.04.2018

549 784,23

698 085,00

70 503,65

1 097 348,00

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

206 169,08 LV-4341

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

261 781,87 LV-4341

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

26 438,85 LV-3326

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

74 906,50

56 179,87 LV-4001

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

243 377,50

182 533,12 LV-3601

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

411 505,50 LV-3264

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

274 892,11

349 042,50

35 251,82

548 674,00

45

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās.

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās.
Akvakultūras vienību
modernizācija, tostarp
akvakultūrā iesaistīto darba
ņēmēju darba un drošības
apstākļu uzlabošana. Uzlabojumi
un modernizācija saistībā ar
dzīvnieku veselību un labturību,
tostarp tāda aprīkojuma iegāde,
kas paredzēts saimniecību
aizsardzībai pret savvaļas
plēsoņām.

21.07.2016

16.11.2017

100 773,59

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

26.05.2016

23.12.2016

137 585,12

ZS Cēsu rajona zemnieku saimniecība
neattiecas
"SILLAKAS"
16-00-F02202-000005*

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Uzlabojumi un modernizācija
saistībā ar dzīvnieku veselību un
labturību, tostarp tāda
aprīkojuma iegāde, kas paredzēts
saimniecību aizsardzībai pret
savvaļas plēsoņām.

25.05.2016

05.09.2017

6 568,38

SIA ZAMELSONS

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.

19.05.2016

24.10.2016

63 684,00

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās.

SIA BLP TEHNOLOĢIJAS

SIA EZERNIEKI AGRO

neattiecas

neattiecas

16-00-F02202-000010*

16-00-F02202-000009

ZS Jēkabpils rajona Kūku pagasta
neattiecas
zemnieku saimniecība
16-00-F02202-000007
"KALVES"

SIA SALAS ZIVIS

SIA VLAKON

neattiecas

neattiecas

neattiecas

16-00-F05404-000005

16-00-F05404-000004

16-00-F02202-000004

13.12.2016

23.08.2016

13.09.2016

01.09.2018

23.01.2018

30.06.2019

1 939 473,00

45 698,58

264 747,15

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

727 302,37 LV-4126

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

17 136,95 LV-3310

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

43 006,79

32 255,08 LV-5222

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

68 792,56

51 594,42 LV-1055

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

3 284,19

2 463,14 LV-4128

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

31 842,00

23 881,50 LV-3129

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

99 280,18 LV-4645

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

969 736,50

22 849,28

132 373,57
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

SIA ECO SHRIMP HATCHERY
neattiecas

SIA Akva Systems

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

16-00-F02202-000003*

16-00-F02202-000001

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

303 445,12 LV-4647

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

556 677,08

417 507,77 LV-5660

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

36 670,00

18 335,00

13 751,25 LV-3862

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

30.03.2016

70 687,81

70 687,81

70 687,81 LV-3401

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

01.01.2015

11.03.2016

207 650,99

207 650,99

207 650,99 LV-1005

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās.
Uzlabojumi un modernizācija
saistībā ar dzīvnieku veselību un
labturību, tostarp tāda
aprīkojuma iegāde, kas paredzēts
saimniecību aizsardzībai pret
savvaļas plēsoņām. Ieguldījumi
akvakultūras produktu kvalitātes
uzlabošanā vai vērtības
pievienošana akvakultūras
produktiem.

12.07.2016

26.06.2018

1 113 354,20

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

21.07.2016

14.10.2016

01.01.2015

06.07.2016

04.06.2018

809 187,00

404 593,50

SIA SALDUS GAĻAS KOMBINĀTS
neattiecas

16-00-F05404-000003

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

BDR "Latvijas Zvejas produktuneattiecas
ražotāju grupa"

16-00-F05402-000003

F054.02 - Uzglabāšanas
atbalsts

BDR Nacionālās zvejniecības ražotāju
neattiecas
organizācija16-00-F05402-000002

F054.02 - Uzglabāšanas
atbalsts

SIA ONIORS ZIVIS

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kas veicina enerģijas taupīšanu
vai mazina ietekmi uz vidi.

06.07.2016

16.11.2016

198 515,05

99 257,52

74 443,14 LV-5410

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

BDR "Kurzemes Zvejniecības Ražotāju
neattiecasOrganizācija"
16-00-F05402-000001

F054.02 - Uzglabāšanas
atbalsts

Kompensācija atzītai ražotāju
organizācijai par zvejas produktu
uzglabāšanu.

01.01.2015

08.03.2016

15 257,76

15 257,76

15 257,76 LV-3264

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

APP Pārtikas drošības,dzīvniekuneattiecas
veselības un vides16-00-F03602-000001
zinātniskais institūts BIOR

F036.02 - Datu vākšana

Latvijas Nacionālā
zivsaimniecības datu vākšanas
programma 2016.gadā

29.02.2016

31.12.2016

601 488,58

601 488,58

481 190,84 LV-1048

3. Sekmēt KZP
īstenošanu

SIA BALTICFISH

F011.1K - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(zvejas kuģu sadalīšana)

Kompensācija par galīgu zvejas
darbību pārtraukšanu zvejas kuģi
nododot lūžņos.

172 033,64 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

neattiecas

LVA000000067

16-00-F05404-000002

15-00-F0111K-000005

Kompensācija atzītai ražotāju
organizācijai par zvejas produktu
uzglabāšanu.
Kompensācija atzītai ražotāju
organizācijai par zvejas produktu
uzglabāšanu.

21.03.2016

08.08.2016

344 067,28

344 067,28

neattiecas

47

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

SIA BALTICFISH

SIA MTK Group

SIA REGENS

SIA LIVONIJAS LASIS

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

LVA000000143

LVA000000185

LVA000000084

LVA000000107

Valsts iestāde Valsts vides dienests
neattiecas

SIA Zivju pārstrādes uzņēmumuneattiecas
serviss

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

118 142,33 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

207 809,08

103 904,54 LV-3401

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

143 503,66

143 503,66

129 153,26 LV-1007

3. Sekmēt KZP
īstenošanu

425 310,00

212 655,00

159 491,25 LV-3473

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

15-00-F0111K-000002

F011.1K - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(zvejas kuģu sadalīšana)

Kompensācija par galīgu zvejas
darbību pārtraukšanu zvejas kuģi
nododot lūžņos.

15-00-F0111K-000001

F011.1K - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(zvejas kuģu sadalīšana)

Kompensācija par galīgu zvejas
darbību pārtraukšanu zvejas kuģi
nododot lūžņos.

10.03.2016

01.04.2016

207 809,08

F036.01 - Kontrole un
izpilde

Uzlabot jūras zvejas kontroli,
pilnveidojot zvejas kontroles
tehnoloģijas, uzlabojot
inspektoru tehnisko
nodrošinājumu un apmācot
inspektorus atbilstoši
starptautiskajām un ES
prasībām.

21.03.2016

30.11.2018

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kas veicina enerģijas taupīšanu
vai mazina ietekmi uz vidi.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

06.07.2016

01.06.2018

15-00-F03601-000003

15-00-F05404-000018*

10.03.2016

15.06.2016

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

105 283,25 LV-3401

15-00-F0111K-000003

Kompensācija par galīgu zvejas
darbību pārtraukšanu zvejas kuģi
nododot lūžņos.

15.12.2016

ES prioritāte

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

F011.1K - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(zvejas kuģu sadalīšana)

10.03.2016

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

159 892,32 LV-3401

15-00-F0111K-000004

Kompensācija par galīgu zvejas
darbību pārtraukšanu zvejas kuģi
nododot lūžņos.

25.07.2016

ES
finansējums,
EUR

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

F011.1K - Galīga zvejas
darbību pārtraukšana
(zvejas kuģu sadalīšana)

21.03.2016

Publiskais
finansējums,
EUR

319 784,64

210 566,50

236 284,66

319 784,64

210 566,50

236 284,66

neattiecas
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

AS Annas Zivjaudzētava

SIA DAGI

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

neattiecas

SIA ZENTENES ZIVJU KOMBINĀTS
neattiecas

SIA BALTIJAS ZIVIS-97

SIA Roze seafood

neattiecas

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

15-00-F05404-000016*

15-00-F05404-000015

15-00-F05404-000014*

15-00-F05404-000013

15-00-F05404-000012*

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

15.04.2016

01.08.2017

600 000,00

300 000,00

225 000,00 LV-4341

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kas veicina enerģijas taupīšanu
vai mazina ietekmi uz vidi.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

02.03.2016

08.08.2016

35 144,60

17 572,30

13 179,22 LV-5011

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

11.03.2016

28.02.2017

31 000,00

15 500,00

11 625,00 LV-3123

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

10.03.2016

28.09.2016

59 160,89

29 580,44

22 185,33 LV-4025

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

16.02.2016

01.10.2017

812 521,27

406 260,63

304 695,47 LV-4201

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

ES prioritāte

49

Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

SIA NORD STAR FISHER SIA
neattiecas

SIA DIOLLA

SIA ELANDERS

neattiecas

neattiecas

SIA GARDUMU KARALISTEneattiecas

SIA ONIORS ZIVIS

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

15-00-F05404-000011

15-00-F05404-000010*

15-00-F05404-000009

15-00-F05404-000006*

15-00-F05404-000005

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

29.02.2016

02.01.2017

301 769,29

150 884,64

113 163,48 LV-3466

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

03.06.2016

30.11.2017

952 443,60

476 221,78

357 166,34 LV-4001

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

02.02.2016

08.06.2016

104 107,35

52 053,67

39 040,24 LV-1015

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

25.02.2016

30.09.2018

113 090,00

56 545,00

42 408,75 LV-2137

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kas veicina enerģijas taupīšanu
vai mazina ietekmi uz vidi.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.

23.02.2016

21.06.2016

68 800,00

34 400,00

25 800,00 LV-5410

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

ES prioritāte
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

SIA VIDO

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

MZI APP Agroresursu un ekonomikas
neattiecas
institūts

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

02.03.2016

02.08.2016

123 518,64

61 759,31

46 319,47 LV-3402

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

ES prioritāte

15-00-F05404-000004

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kas veicina enerģijas taupīšanu
vai mazina ietekmi uz vidi.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

15-00-F05403-000002

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Dalība starptautiskās izstādēs

23.10.2015

11.04.2016

76 807,49

76 807,49

57 605,61 LV-1039

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

28.01.2016

03.06.2016

24 396,74

12 198,37

9 148,77 LV-3118

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

SIA Liedags

neattiecas

15-00-F05404-000003

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

SIA BraDava

neattiecas

15-00-F05404-000002

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kas veicina enerģijas taupīšanu
vai mazina ietekmi uz vidi.

25.02.2016

18.07.2016

175 960,00

87 980,00

65 985,00 LV-3615

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

F054.04 - Zvejas un
akvakultūras produktu
apstrāde

Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kas veicina enerģijas taupīšanu
vai mazina ietekmi uz vidi.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuri uzlabo drošības, higiēnas,
veselības un darba apstākļus.
Ieguldījumi zvejas un
akvakultūras produktu apstrādē,
kuru rezultātā rodas jauni vai
uzlaboti produkti, jauni vai
uzlaboti procesi vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un
organizācijas sistēmas.

16.02.2016

07.11.2017

2 768 060,79

1 384 030,37

1 038 022,77 LV-3264

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

SIA Zvejnieku saimniecība IRBE
neattiecas

15-00-F05404-000001
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

BDR "Kurzemes Zvejniecības Ražotāju
neattiecasOrganizācija"
15-00-F01122-000003

SIA Helix Latvija

AS Annas Zivjaudzētava

AS NAGĻI

SIA PĀRGAUJAS NAMS

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

SIA HIBITECH PIEBALGA neattiecas

SIA W-4

neattiecas

15-00-F02202-000015*

15-00-F02202-000010*

15-00-F02202-000008

15-00-F02202-000007*

15-00-F02202-000004

15-00-F02202-000003

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

F011.22 - Pievienotā
vērtība, produktu kvalitāte Zivju proteīna un eļļas ražošanas
un nevēlamu nozveju
izveide
izmantošana

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās
Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās.
Akvakultūras vienību
modernizācija, tostarp
akvakultūrā iesaistīto darba
ņēmēju darba un drošības
apstākļu uzlabošana.
Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās.
Akvakultūras vienību
modernizācija, tostarp
akvakultūrā iesaistīto darba
ņēmēju darba un drošības
apstākļu uzlabošana.
Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās.
Uzlabojumi un modernizācija
saistībā ar dzīvnieku veselību un
labturību, tostarp tāda
aprīkojuma iegāde, kas paredzēts
saimniecību aizsardzībai pret
savvaļas plēsoņām.

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās.
Akvakultūras vienību
modernizācija, tostarp
akvakultūrā iesaistīto darba
ņēmēju darba un drošības
apstākļu uzlabošana.

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

04.02.2016

11.03.2016

17.03.2016

06.05.2016

04.03.2016

25.01.2016

29.02.2016

Darbības
(projekta)
beigu
datums

16.02.2018

01.03.2018

01.08.2017

29.03.2018

30.08.2016

14.08.2018

31.05.2017

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

2 980 850,00

880 064,00

1 878 417,81

1 410 275,81

13 223,14

3 622 439,01

82 519,41

Publiskais
finansējums,
EUR

2 235 637,50

440 032,00

935 528,90

676 517,89

6 611,57

1 811 219,46

41 259,70

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

1 676 728,12 LV-3260

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

330 024,00 LV-3463

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

701 646,67 LV-4341

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

507 388,41 LV-4631

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

4 958,68 LV-4232

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

1 358 414,59 LV-4123

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

30 944,76 LV-5124

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Uzlabojumi un modernizācija
saistībā ar dzīvnieku veselību un
labturību, tostarp tāda
aprīkojuma iegāde, kas paredzēts
saimniecību aizsardzībai pret
savvaļas plēsoņām.

21.01.2016

21.03.2016

32 470,00

13 048,00

9 786,00 LV-3440

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

F054.03 - Tirdzniecības
pasākumi

Ilgtspējīgas zvejas un
akvakultūras produktu, tostarp
mazapjoma piekrastes zvejas
produktu, sertificēšana un zvejas
veicināšana, videi nekaitīgu
apstrādes metožu sertificēšana
un veicināšana.

25.09.2015

02.06.2017

58 750,00

44 062,50

33 046,87 LV-1005

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

15-00-F02202-000001*

F022.02 - Produktīvi
ieguldījumi akvakultūrā

Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā, tostarp
recirkulācijas sistēmās

127 499,96 LV-5601

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

15-00-F01123-000008

Zvejas kuģu piestātņu un zvejas
produktu izkraušanas vietu
F011.23 - Zvejas ostas un pārbūve, atjaunošana vai
izkraušanas vietas
ierīkošana, tostarp jaunu iekārtu,
tehnikas un aprīkojuma iegāde
un uzstādīšana

814 352,62 LV-4033

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

BDR Nacionālās zvejniecības ražotāju
neattiecas
organizācija15-00-F01123-000002

Zvejas kuģu inventāra, zvejas
aprīkojuma uzglabāšanas vietu
būve, pārbūve, novietošana,
atjaunošana vai ierīkošana,
F011.23 - Zvejas ostas un
tostarp jaunu iekārtu, tehnikas un
izkraušanas vietas
aprīkojuma iegāde un
uzstādīšana. Izkrauto zvejas
produktu uzglabāšanas apstākļu
uzlabošana.

BDR Nacionālās zvejniecības ražotāju
neattiecas
organizācija15-00-F05401-000002

F054.01 - Ražošanas un
tirdzniecības plāni

BDR "Latvijas Zvejas produktuneattiecas
ražotāju grupa"

15-00-F05401-000001

F054.01 - Ražošanas un
tirdzniecības plāni

15-00-F02210-000020

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

ZS Liepājas rajona, Durbes lauku
neattiecas
teritorijas Ērika Rāvas
15-00-F02202-000002
zemnieku saimniecība

BDR Nacionālās zvejniecības ražotāju
neattiecas
organizācija15-00-F05403-000001

SIA NORDSERVISS

neattiecas

PSV Salacgrīvas ostas pārvaldeneattiecas

SIA Rūjas zivju audzētava

neattiecas

Atbalsts atzītai ražotāju
organizācijai par ražošanas un
tirdzniecības plāna sagatavošanu
un īstenošanu
Atbalsts atzītai ražotāju
organizācijai par ražošanas un
tirdzniecības plāna sagatavošanu
un īstenošanu
Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

28.01.2016

15.12.2015

02.01.2017

31.10.2018

340 000,00

1 230 999,48

169 999,95

1 085 803,53

23.12.2015

23.08.2016

1 905 636,20

1 425 934,70

1 069 451,01 LV-3601

1. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
neattiecas
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
zvejniecību

01.01.2014

05.10.2015

40 807,83

30 605,87

22 954,40 LV-1005

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

01.01.2014

21.09.2015

8 978,01

6 733,51

5 050,13 LV-3264

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

11.09.2015

30.11.2019

47 661,20

47 661,20

35 745,90 LV-4234

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
36,55
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

15-00-F02210-000019*

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

15-00-F02210-000018*

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

15-00-F02210-000016

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

ZS Daudzeses pagasta U.Rubeņa
neattiecas
zemnieku saimniecība
15-00-F02210-000014
"ZIEDIŅI"

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

ZS Laidu pagasta zemnieku saimniecība
neattiecas"PŪPOLI"15-00-F02210-000012

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

SIA ĒDOLES ZIVIS

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

ZS Limbažu rajona Pāles pagasta
neattiecas
zemnieku saimniecība
15-00-F02210-000010
"STRAUMĒNI"

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

ZS Zemnieku saimniecība "SKALDAS"
neattiecas

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

SIA EZERNIEKI AGRO

SIA K3K

SIA VLAKON

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

15-00-F02210-000011*

15-00-F02210-000009

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

11.11.2015

24.09.2015

12.10.2015

17.08.2015

14.08.2015

08.12.2015

17.08.2015

07.09.2015

Darbības
(projekta)
beigu
datums

30.11.2019

30.11.2019

30.11.2019

30.11.2019

30.11.2019

30.11.2019

30.11.2019

30.11.2019

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

70 184,16

105 472,50

98 458,15

54 056,80

27 313,09

28 664,51

9 847,24

54 730,60

Publiskais
finansējums,
EUR

70 184,16

105 472,50

98 458,15

54 056,80

27 313,09

28 664,51

9 847,24

54 730,60

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

52 638,12 LV-3310

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
63,92

79 104,37 LV-3431

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
61,5

73 843,61 LV-4645

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
57,41

40 542,60 LV-5111

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
39,4

20 484,82 LV-3330

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
18,49

21 498,38 LV-3306

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
18,27

7 385,43 LV-4052

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
6,53

41 047,95 LV-3330

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
38,88

ES
finansējums,
EUR
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

ZS Rumbas pagasta zemnieku saimniecība
neattiecas "POLĪŠI"
15-00-F02210-000008

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

ZS Kosogova zemnieku saimniecība
neattiecas
"ZIEDKALNI"
15-00-F02210-000007

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

ZS Liepājas rajona Kazdangas pagasta
neattiecas
zemnieku saimniecība
15-00-F02210-000005
"LILIJAS"

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

ZS Liezēres pagasta I.Šķēles zemnieku
neattiecas
saimniecība15-00-F02210-000004
"Zemīši"

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

ZS Liepājas rajona, Durbes lauku
neattiecas
teritorijas Ērika Rāvas
15-00-F02210-000003
zemnieku saimniecība

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

ZS Elkšņu pagasta E.Zīriņa zemnieku
neattiecas
saimniecība "Sūnas"
15-00-F02210-000002

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

ZS Cēsu rajona Stalbes pagasta neattiecas
zemnieku saimniecība
15-00-F02210-000001
"ŪDENSROZES"

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

BDR Nacionālās zvejniecības ražotāju
neattiecas
organizācija15-00-F05402-000002

F054.02 - Uzglabāšanas
atbalsts

BDR "Latvijas Zvejas produktuneattiecas
ražotāju grupa"

F054.02 - Uzglabāšanas
atbalsts

15-00-F05402-000003

Kompensācija atzītai ražotāju
organizācijai par zvejas produktu
uzglabāšanu.
Kompensācija atzītai ražotāju
organizācijai par zvejas produktu
uzglabāšanu.

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

20.08.2015

14.08.2015

14.08.2015

04.09.2015

14.08.2015

18.08.2015

Darbības
(projekta)
beigu
datums

30.11.2019

30.11.2019

30.11.2019

30.11.2019

30.11.2019

30.11.2019

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

19 276,60

59 926,00

28 805,00

30 177,48

69 987,92

6 156,85

Publiskais
finansējums,
EUR

19 276,60

59 926,00

28 805,00

30 177,48

69 987,92

6 156,85

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

14 457,45 LV-3301

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
14,05

44 944,50 LV-3131

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
Atbalstam
efektīvu, inovatīvu,
pieteiktā dīķu
konkurētspējīgu un uz
platība, ha 38
zināšanām balstītu
akvakultūru

21 603,75 LV-3457

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
17,5

22 633,11 LV-4884

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
23,16

52 490,94 LV-3440

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
42,52

4 617,64 LV-5237

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
3,59

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
141,62

ES
finansējums,
EUR

09.09.2015

30.11.2019

242 878,30

242 878,30

182 158,72 LV-4151

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

01.01.2014

11.06.2015

207 650,99

207 650,99

207 650,99 LV-1005

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

01.01.2014

11.06.2015

70 687,81

70 687,81

70 687,81 LV-3401

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

Darbības
(projekta)
beigu
datums

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

BDR "Kurzemes Zvejniecības Ražotāju
neattiecasOrganizācija"
15-00-F05402-000001

F054.02 - Uzglabāšanas
atbalsts

Kompensācija atzītai ražotāju
organizācijai par zvejas produktu
uzglabāšanu.

01.01.2014

11.06.2015

15 257,76

15 257,76

15 257,76 LV-3264

APP Pārtikas drošības,dzīvniekuneattiecas
veselības un vides15-00-F03602-000002
zinātniskais institūts BIOR

F036.02 - Datu vākšana

Īstenot Latvijas Nacionālās
zivsaimniecības datu vākšanas
programmu par 2015.gadu.

24.04.2015

27.06.2016

510 221,73

510 221,73

408 177,36 LV-1048

3. Sekmēt KZP
īstenošanu

neattiecas

APP Pārtikas drošības,dzīvniekuneattiecas
veselības un vides15-00-F03602-000001
zinātniskais institūts BIOR

F036.02 - Datu vākšana

Īstenot Latvijas Nacionālās
zivsaimniecības datu vākšanas
programmu par 2014.gadu.

24.04.2015

03.07.2015

427 900,00

427 900,00

342 320,00 LV-1048

3. Sekmēt KZP
īstenošanu

neattiecas

ZS Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta
neattiecas
zemnieku saimniecība
14-00-F02210-000022
"LIELKRŪZES"

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

ZS Cēsu rajona Veselavas pagasta
neattiecas
zemnieku saimniecība
14-00-F02210-000020
"BRĪVNIEKI"

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

SIA Zive

14-00-F02210-000018

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

14-00-F02210-000017

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

ZS Madonas rajona Liezeres pagasta
neattiecas
zemnieku saimniecība
14-00-F02210-000016
"MEŽVIDI"

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

SIA SĀTIŅI-S

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

SIA UDZĒNU DĪĶI SIA

neattiecas

neattiecas

neattiecas

14-00-F02210-000015

16.04.2015

24.04.2015

06.05.2015

16.04.2015

29.04.2015

08.04.2015

30.11.2022

30.11.2022

30.11.2022

30.11.2022

30.11.2022

30.11.2022

22 338,60

16 852,04

395 785,29

119 404,65

31 442,18

699 667,10

22 338,60

16 852,04

395 785,29

119 404,65

31 442,18

699 667,10

5. Veicināt tirdzniecību
neattiecas
un apstrādi

16 753,95 LV-4125

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
Atbalstam
efektīvu, inovatīvu,
pieteiktā dīķu
konkurētspējīgu un uz
platība, ha 9,3
zināšanām balstītu
akvakultūru

12 639,03 LV-4116

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
Atbalstam
efektīvu, inovatīvu,
pieteiktā dīķu
konkurētspējīgu un uz
platība, ha 6
zināšanām balstītu
akvakultūru

296 838,97 LV-3137

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
134,21

89 553,49 LV-4244

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
40,72

23 581,63 LV-4884

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
13,09

524 750,32 LV-3880

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
249,26
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

Darbības (projekta) numurs

Atbalsta pasākums

Darbības (projekta)
kopsavilkums

ZS Valkas rajona Trikātas pagasta
neattiecas
zemnieku saimniecība
14-00-F02210-000011
"LEJAS VĒŽNIEKI"

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

SIA SKRUNDA

14-00-F02210-000010

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

14-00-F02210-000008

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

ZS Liepājas rajona Lažas pagasta
neattiecas
zemnieku saimniecība
14-00-F02210-000007
"MEDŅI-3"

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

IU RIMZĀTI

14-00-F02210-000006

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

ZS Limbažu rajona Katvaru pagasta
neattiecas
zemnieku saimniecība
14-00-F02210-000004
"ZIVTIŅAS"

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

ZS Liepājas rajona zemnieku saimniecība
neattiecas "ALOKSTES"
14-00-F02210-000003

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

SIA Oskars

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

SIA W-4

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

14-00-F02210-000002

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

24.04.2015

24.04.2015

06.05.2015

10.04.2015

08.04.2015

24.04.2015

10.04.2015

24.04.2015

Darbības
(projekta)
beigu
datums

04.12.2018

30.11.2022

30.11.2022

30.11.2022

30.11.2022

30.11.2022

30.11.2022

30.11.2022

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

13 874,35

1 639 664,98

203 758,02

23 778,68

524 218,40

99 192,17

94 597,80

830 234,93

Publiskais
finansējums,
EUR

13 874,35

1 639 664,98

203 758,02

23 778,68

524 218,40

99 192,17

94 597,80

830 234,93

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

10 405,75 LV-4731

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
8,09

1 229 748,73 LV-3326

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
599,89

152 818,51 LV-5130

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
74,31

ES
finansējums,
EUR

17 834,01 LV-3456

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
Atbalstam
efektīvu, inovatīvu,
pieteiktā dīķu
konkurētspējīgu un uz
platība, ha 8,7
zināšanām balstītu
akvakultūru

393 163,80 LV-3319

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
Atbalstam
efektīvu, inovatīvu,
pieteiktā dīķu
konkurētspējīgu un uz
platība, ha 208
zināšanām balstītu
akvakultūru

74 394,13 LV-4001

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
31,41

70 948,35 LV-3455

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
36,3

622 676,20 LV-5124

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
269,35
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Atbalsta pretendents/
saņēmējs

AS NAGĻI

Identifikācijas
numurs
Kopienas flotes
reģistrā (CFR)

neattiecas

Darbības (projekta) numurs

14-00-F02210-000001

Atbalsta pasākums

F022.10 - Akvakultūra,
kas nodrošina vides
pakalpojumus

Darbības (projekta)
kopsavilkums

Kompensācija par ūdens vides
prasību ievērošanu, kuras
pārsniedz ES un valsts tiesību
aktu parastu piemērošanu.

Darbības
(projekta)
sākuma
datums

06.05.2015

Darbības
(projekta)
beigu
datums

30.11.2022

Kopējie
atbilstīgie
izdevumi, EUR

2 181 664,47

Publiskais
finansējums,
EUR

2 181 664,47

ES
finansējums,
EUR

Darbības
(projekta)
norises
vietas pasta
indekss

1 636 248,35 LV-4631

ES prioritāte

Specifiska
informācija
par darbības
(projekta)
rezultātiem

2. Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā
efektīvu, inovatīvu,
konkurētspējīgu un uz
zināšanām balstītu
akvakultūru

Atbalstam
pieteiktā dīķu
platība, ha
836,12

* projekts statusā Pārtrauktas saistības
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