ZIVSAIMNIECĪBAS KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES
PROTOKOLS
Rīgā
2016.gada25. janvārī

Nr.4.2-8e/1/2016

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes (turpmāk – ZKP) sēde notiek
Zemkopības ministrijā (turpmāk – ZM), 23. stāva konferenču zālē. Sēde sākās
25.01.2016. plkst. 11:30 un beidzās plkst.13:10. ZKP sēdi vada Zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs (līdz plkst.12:35) un Zivsaimniecības departamenta direktors
Normunds Riekstiņš.
Darba kārtība:
1. Nozares priekšlikumi Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 20142020. gadam ieviešanai un programmas aktualitātes (Informē Zemkopības
ministrija un nozares pārstāvji);
2. Priekšlikumi par kritēriju maiņu zvejas produktu ražotāju grupu izveidei
piekrastes zvejā (Informē Zemkopības ministrija);
3. Biedrības “Latvijas Zivrūpnieku savienība” intereses zivju apstrādes
produktu tirgus izpētes jomā (Informē biedrība “Latvijas Zivrūpnieku
savienība”);
4. Par gada balvas zivsaimniecībā „Lielais loms” darbību 2016. gadā (Informē
Zemkopības ministrija un padomes locekļu diskusija);
5. Deleģējuma apstiprināšana Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvja
nomaiņai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada
plānošanas perioda Uzraudzības komitejā (I.Markuševska un V.Ķesteres
vietā);
6. Dažādi:
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta informācija par plānotiem inovācijas
atbalsta pasākumiem zivsaimniecības jomā (Informē E.Benga).
Sēdē piedalās šādi ZKP locekļi:
J.Dūklavs – Zemkopības ministrs, padomes priekšsēdētājs;
N.Riekstiņš – Zivsaimniecības departamenta direktors, padomes priekšsēdētāja
vietnieks;
Ģ.Krūmiņš – Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks;
A.Bērziņš – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
“BIOR” direktors;
D.Straubergs – biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" pārstāvis;
I.Voits – biedrības "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" pārstāvis;
D.Šmits – biedrības "Latvijas Zivrūpnieku savienība" pārstāvis;
J.Pētersons – biedrības "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" pārstāvis;
O.Jankovskis – biedrības "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" pārstāvis;
Ē.Urtāns – biedrības "Latvijas Zvejnieku federācija" pārstāvis;
J.Dančauskis – biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” pārstāvis;
M.Stankevičs – biedrības "Kurzemes Zvejnieku asociācija" pārstāvis;

G.Abaja – biedrības “Latvijas Lauku forums” pārstāve;
M.Ziņģis – biedrības "Latvijas Zivju audzētāju asociācija" pārstāvis;
J.Apens – biedrības "Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienība" pārstāvis.
Sēdē nepiedalījās šādi ZKP locekļi:
A.Vaiders – Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzraudzības departamenta
Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vecākais eksperts;
V.Barsukovs – Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta direktora
vietnieks;
E.Tinte – biedrības "Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija" pārstāvis;
A.Blohins – biedrības "Nacionālā zvejniecības ražotāju organizācija" pārstāvis;
I.Cīrulis – biedrības "Rīgas šprotes" pārstāvis.
Pārējie ZKP sēdes dalībnieki:
A.Bite – biedrības "Latvijas Zivrūpnieku savienība" pārstāvis;
G.Gailītis - biedrības "Nacionālā zvejniecības ražotāju organizācija" pārstāvis;
A.Maršāns – Latvijas Piekrastes zvejniecības attīstības biedrības pārstāvis;
S.Raituma – biedrības “Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa”;
I.Sarma - Dubava – biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” pārstāve;
I.Akulovs – Skultes ostas pārvaldnieks;
L.Liepiņš – Salacgrīvas ostas pārstāvis;
U.Kristapsons – Pāvilostas novada domes pārstāvis;
G.Bergs - biedrības “Kuivižu zvejnieku apvienība”/ SIA “Baņķis” pārstāvis;
F.Klagišs – biedrības “Vides inspektoru apvienība” pārstāvis;
E.Benga - Agroresursu un ekonomikas institūta Lauku attīstības novērtēšanas nodaļas
vadītāja;
M.Cimermanis - SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” pārstāvis;
A.Neimane - Jordane – SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”,
Zivsaimniecības sadarbības tīkla pārstāve;
D.Markvarte – SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” pārstāve;
R.Vācers – LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors;
K.Pavlova – LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktora
vietniece, Zivsaimniecības daļas vadītāja;
O.Ziņkovska – LAD Tirgus kopējās organizācijas departamenta direktore;
G.Korņilovs – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
“BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs;
M.Veinbergs – Valsts vides dienesta pārstāvis;
J.Lagūns – Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks;
I.Bārtule - Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldība un zivju resursu nodaļas
vadītāja vietniece;
E.Kubliņa – Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja;
A.Rektiņš – Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas
vadītājs
S.Jansone – Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas
vadītāja vietniece;
I.Muriņa – Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākā
referente;
K.Pilskalns – Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vecākais referents;
V.Kalniņa – Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste.

Protokolē:
O.Adamenko – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas
nodaļas vecākā referente.
Sēdes gaita:
J. Dūklavs atklāj ZKP sēdi un ierosina apstiprināt darba kārtību un sākt jautājumu
izskatīšanu.
ZKP locekļiem nav iebildumu vai priekšlikumu par ierosināto darba kārtību.
1. Nozares priekšlikumi Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai
2014.-2020. gadam ieviešanai un programmas aktualitātes.
I.Voits informē par biedrības “Latvijas Zvejnieku asociācija” iesūtīto priekšlikumu
(vēstule pievienota šī protokola 1.pielikumā) līdzekļu pārdalei starp Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014-2020 (turpmāk – ZRP) pasākumiem un
ierosina atbalstīt 4 milj. EUR pārcelšanu no pasākuma “Zvejas ostas un izkraušanas
vietas” uz pasākumu “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju
izmantošana”. Šādu priekšlikumu I.Voits pamato ar iepriekšējā plānošanas periodā
pasākuma “Zvejas ostas un izkraušanas vietas” ietvaros veiktajām ievērojamām
investīcijām ostās un to, ka mainoties situācijai zvejas produktu noieta tirgos NVS
valstīs, zvejniekiem ir pastiprināta vajadzība veikt investīcijas nozvejoto zivju
pievienotās vērtības radīšanai.
J.Dūklavs ierosina atbalstīt biedrības “Latvijas Zvejnieku asociācija” priekšlikumu,
ņemot vērā samērā nelielo finansējumu pasākumā „Pievienotā vērtība, produktu
kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana” (informācija skatāma šī protokola
2.pielikumā) un zvejnieku organizāciju līdzšinējo interesi jau notikušajā projektu
iesniegumu iesniegšanas kārtā. Atzīmē, ka EJZF atbalstītajām investīcijām ostās jābūt
saistītām ar zvejniecību un jāatbilst zvejnieku vajadzībām. Atgādina par iepriekš
panākto vienošanos, ka ZKP ir iespējas izskatīt tādas ostu projektu iniciatīvas, par
kuru atbilstību zvejnieku vajadzībām rodas šaubas.
Atbildot uz Ē.Urtāna jautājumu par kompensāciju (atbalsta) saņemšanas iespējām par
roņu nodarītajiem zaudējumiem, N.Riekstiņš norāda, ka šobrīd ZRP neparedz
kompensāciju izmaksas iespējas un ZRP izstrādes gaitā par to nav ticis lemts arī ZKP.
Ja tagad izvēlētos šādu pasākumu, būtu nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus
ZRP. Tāpat N.Riekstiņš atzīmē, ka, pirms lemt par kompensāciju izmaksas iespējām,
nepieciešams izvērtēt roņu nodarīto zaudējumu apjomu. Zvejnieki vairākkārt tikuši
aicināti šādu informāciju iesniegt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta “BIOR” (turpmāk - institūts), aizpildot institūta sagatavotās
aptaujas anketas, lai nodrošinātu attiecīgo datu izvērtēšanu. Tomēr līdz šim zvejnieku
atsaucība bijusi ļoti minimāla un institūta rīcībā esošie dati nav pietiekami ietekmes
izvērtēšanai un zinātniskā viedokļa sagatavošanai par roņu nodarītā kaitējuma
apmēru.
Ē.Urtāns ierosina ZKP izvērtēt jauna pasākuma izveidošanas iespējas roņu nodarīto
zaudējumu kompensācijām.
N.Riekstiņš informē, ka atbilstoši EJZF atbalsta principiem, pirms pieprasīt
kompensāciju, zvejniekiem ir jābūt veikušiem visus iespējamos pasākumus, lai
izvairītos no roņiem, piemēram, jāveic darbības zvejas rīku attiecīgai pielāgošanai, kā
arī ir jābūt skaidriem datiem par nodarīto zaudējumu apjomu.

Atbildot uz Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja U.Kristapsona izvirzīt jautājumu
par zvejas kuģu dzinēju nomaiņas iespējām, N.Riekstiņš informē, ka, ņemot vērā
esošos atbalsta nosacījumus, paši zvejnieki šo pasākumu ZRP sagatavošanas procesā
neatbalstīja un nebija gatavi īstenot šāda veida projektus ar tiem nosacījumiem, ko
paredz EJZF regula.
E.Kubliņa informē par EJZF regulas nosacījumiem atbalsta saņemšanai kuģu dzinēju
nomaiņai (informācija pievienota šī protokola 2.pielikumā). Galvenie no tiem ir
samazināta atbalsta intensitāte, kas ir tikai 30%, kā arī dzinēja jaudas samazinājums
kuģiem ar garumu 12-18m par vismaz 20%, 18-24m – par vismaz 30% un atbalsts
paredzēts tikai sertificētu vai verificētu dzinēju nomaiņai.
U.Kristapsons secina, ka atbilstoši šobrīd spēkā esošiem nosacījumiem zvejnieki
patiešām nebūtu ieinteresēti piedalīties dzinēju nomaiņas projektos. U.Kristapsons
ierosina, nepalielinot plānoto finansējumu, rast iespēju ietvert atbalstu zvejas kuģu
dzinēju nomaiņai Sabiedrības virzītas vietējās attīstības pasākumos.
J.Dūklavs aicina atbalstīt šādu priekšlikumu. ZKP locekļiem nav iebildumu.
U.Kristapsons informē par Pāvilostas ostas izmantošanas problēmām. Iepriekšējā
plānošanas perioda sākumā ostas moli rekonstruēti ar EZF atbalstu. Tomēr šobrīd visi
zvejas kuģi izkrauj nozvejas Liepājas ostā, jo molu konstrukcijas dēļ šobrīd Pāvilostas
ostas izmantošana nav droša. Lai arī ostas dziļums tiek uzturēts ar Domes pašu
līdzekļiem iegādāto tehniku, nepieciešama molu pagarināšana, lai novērstu ostas
ieejas regulāru aizskalošanos un saglabātu šo ostu, kā zvejas ostu. U.Kristapsons
aicina ZKP izvērtēt jautājumu par atbalsta piešķiršanas iespējām molu pārbūvei ostā,
kuras apgrozījumu veido tikai zivju izkrāvumi.
I.Voits uzskata, ka Pāvilostā esošo molu rekonstrukcija situāciju neglābs.
D.Šmits norāda, ka, ņemot vērā, ka ZKP lēmusi par iespēju pasākumā „Zvejas ostas
un izkraušanas vietas” LAD iesniegto projektu idejas izskatīt ZKP, ierosina, atbalstīt
U.Kristapsona priekšlikumu.
N.Riekstiņš papildus uzsver, ka atbalsta piešķiršanas iespējas molu pārbūvei un
atjaunošanai varētu notikt tikai tādās ostās, kurās izkrauj zvejas produktus un nav cita
veida kravu apgrozījuma.
M.Stankevičs atbalsta priekšlikumu.
J.Dūklavs atbalsta priekšlikumu paredzēt atbalstu molu pārbūvei un atjaunošanai
ostās, kurās kravu apgrozījumu veido tikai zvejniecība, atgādinot, ka projektu idejas
investīcijām ostās pirms to apstiprināšanas LAD ir iespējams izskatīt ZKP.
N.Riekstiņš informē par Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.
gadam pasākumu projektu iesniegumu pieņemšanas kārtām. Informācija ir pieejama
ZM
tīmekļa
vietnē:
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskaslapas/aktuala-informacija-par-eiropas-jurlietu-un-zivsaimniecibas-fondaatba?id=6805#jump
ZKP par darba kārtības 1.jautājumu nolēma:
1.1.Pieņemt zināšanai informāciju par Rīcības programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.-2020. gadam ieviešanas aktualitātēm;
1.2. Atbalstīt biedrības “Latvijas Zvejnieku asociācija’’ priekšlikuma par 4
milj. EUR pārdali no pasākuma “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”
pasākumam “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju
izmantošana” tālāko virzību;

1.3. Zemkopības ministrijai noskaidrot roņu nodarīto zaudējumu
kompensāciju izmaksu mehānismu citās valstīs un informēt par to ZKP;
1.4. Atbalstīt priekšlikumu par atbalsta iespēju paredzēšanu pasākumā
„Zvejas ostas un izkraušanas vietas” molu pārbūvei ostās, kuru kravu
apgrozījumu veido tikai zivju izkrāvumi
1.5.Atbalstīt priekšlikuma par atbalsta iespēju paredzēšanu piekrastes zvejas
kuģu (laivu) dzinēju nomaiņai saskaņā ar EJZF regulas nosacījumiem
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības pasākumos tālāku virzību.
2. Priekšlikumi par kritēriju maiņu zvejas produktu ražotāju grupu izveidei
piekrastes zvejā.
N.Riekstiņš informē par ZM sagatavoto MK noteikumu ‘’Zvejas un akvakultūras
produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi
un tās kontroles kārtība’’ grozījumu projektu (prezentācija pievienota šī protokola
3.pielikumā), papildinot noteikumus ar normu, kas paredz iespēju vienkāršot
piekrastes zvejnieku apvienošanās un ražotāju grupu veidošanas iespējas attiecinot to
uz mazākām teritoriālām vienībām saistībā ar zveju Rīgas jūras līcī.
ZKP par darba kārtības 2.jautājumu nolēma atbalstīt ZM sagatavoto MK
noteikumu ‘’Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas
kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība’’
grozījumu projektu.
3. Biedrības “Latvijas Zivrūpnieku savienība” intereses projektos zivju
apstrādes produktu tirgus izpētes jomā.
D.Šmits informē par situāciju zivju apstrādes sektorā un nozares uzņēmumu
vajadzībām jaunu tirgu attīstības veicināšanai. Norāda, ka, neskatoties uz Krievijas
ieviesto importa aizliegumu, šobrīd visi uzņēmumi turpina strādāt. Uzņēmumi
samazināja ražotās produkcijas apjomu, bet neviens uzņēmums nav apturējis savu
darbību. D.Šmits norāda uz 3 virzieniem, kuros uzņēmumi strādā, lai rastu jaunus tirgus
zivju produkcijas realizācijai: 1) jauno tirgu attīstība (piem., Ķīnas tirgus), 2) jaunu
produktu ražošanas uzsākšana, ņemot vērā esošos resursus (piem. ‘’brisling sardines’’),
3) izejvielu importēšana, kas nav saistīta ar Baltijas jūras resursiem un produkcijas
ražošana tālākam eksportam.
D.Šmits norāda, ka, piesaistot EJZF atbalstu turpmāk būtu jādarbojas 3 virzienos: 1)
Dalība starptautiskajās izstādēs. Saistībā ar šo virzienu D.Šmits aicina arī zvejniekus
aktīvāk iesaistīties šī pasākuma aktivitātēs. 2) Tirgus izpēte (informācijas apkopojumu
un apskatu ieguve par potenciālajiem tirgiem, potenciālo tirgu veikalu plauktu
‘’lasīšana’’ un izvērtēšana). 3) Pasākumi, kas vērsti uz patērētāju informēšanu,
informāciju par produktiem u.c. (videofilmas un cita veida informēšana masu saziņas
līdzekļos, plakāti u.c.).
ZKP par darba kārtības 3.jautājumu nolēma pieņemt zināšanai sniegto
informāciju un atbalstīt zivrūpniecības nozares attīstībai svarīgākās tirgus
pētījumu jomas.

4. Par gada balvas zivsaimniecībā „Lielais loms” darbību 2016. gadā.
M.Cimermanis informē par priekšlikumu gada balvas zivsaimniecībā „Lielais loms”
darbības turpināšanai 2016. gadā, kā arī par galvenajiem jautājumiem attiecībā uz
balvas organizēšanu (prezentācija pievienota šī protokola 4.pielikumā).
Notiek diskusija par paredzētās balvas vērtēšanas komisijas sastāvu un tās veidošanas
principiem.
Notiek diskusija par balvas nominācijām.
A.Bērziņš ierosina, kā rotējošo nomināciju, izveidot nomināciju saistībā arī ar zinātni
un pētniecību.
M.Cimermanis vērš uzmanību, ka atbilstoši Nolikumam, balvas ieguvējs nākamo
balvu tādā pašā nominācijā varēs saņemt tikai pēc trīs gadiem.
ZKP par darba kārtības 4.jautājumu nolēma:
4.1. Atbalstīt gada balvas zivsaimniecībā „Lielais loms” darbības turpināšanu
2016. gadā;
4.2. Atbalstīt balvas vērtēšanas komisijas izveidošanu, kā arī Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla priekšlikumu par balvas vērtēšanas komisijas
sastāvu, papildinot to ar 1 ZVRG pārstāvi. ZKP sekretariātam apkopot ZKP
locekļu priekšlikumus par vērtēšanas komisijā iekļaujamiem NVO un valsts
iestāžu pārstāvjiem;
4.3. Atbalstīt 2016. gada četras pastāvīgas nominācijas: 1. “Par mūža
ieguldījumu zivsaimniecībā”; 2. “Jauns un daudzsološs nozarē”; 3. “Gada
zvejas/akvakultūras uzņēmums”; 4. “Gada uzņēmums zivju apstrādē”.
4.4. Atbalstīt 2016. gada speciālo balvu nominācijā “Par zivsaimniecības nozares
popularizēšanu”.
5. Deleģējuma apstiprināšana Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvju
nomaiņai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada
plānošanas perioda Uzraudzības komitejā (I.Markuševska un V.Ķesteres vietā).
N.Riekstiņš informē, ka šobrīd dalībai Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai
2014.-2020. gadam Uzraudzības komitejā deleģēti sekojošie ZKP pārstāvji:
- Inārijs Voits, Latvijas Zivsaimnieku asociācijas pārstāvis;
- Igors Markuševskis, Kurzemes Zvejnieku asociācijas pārstāvis;
- Ēvalds Urtāns, Latvijas Zvejnieku federācijas pārstāvis;
- Vita Ķestere, Latvijas zivju audzētāju asociācijas pārstāve;
- Didzis Šmits, Latvijas Zivrūpnieku savienības pārstāvis;
- Imants Cīrulis, biedrības „Rīgas Šprotes” pārstāvis.
Ņemot vērā to, ka Igors Markuševksis un Vita Ķestere vairs nepārstāv attiecīgās
biedrības ZKP, un līdz ar to nevar pārstāvēt ZKP Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā,
jālemj par deleģējuma apstiprināšanu ZKP pārstāvju nomaiņai.
N.Riekstiņš ierosina dalībai Uzraudzības komitejā deleģēt to pašu ZKP iekļauto
biedrību pārstāvjus, kuru pārstāvji tika deleģēti darbam Uzraudzības komitejā

iepriekš: Igora Markuševska vietā deleģēt biedrības ‘’Kurzemes Zvejnieku asociācija”
pārstāvi Māri Stankeviču un Vitas Ķesteres vietā deleģēt biedrības ‘’Latvijas zivju
audzētāju asociācija’’ pārstāvi Mārci Ziņģi.
ZKP par darba kārtības 5.jautājumu nolēma darbam Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības
komitejā I.Markuševska vietā deleģēt biedrības ‘’Kurzemes Zvejnieku
asociācija” pārstāvi M. Stankeviču un V.Ķesteres vietā - biedrības ‘’Latvijas
zivju audzētāju asociācija’’ pārstāvi M. Ziņģi.
6. Dažādi:
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta informācija par plānotiem inovācijas
atbalsta pasākumiem zivsaimniecības jomā (Informē E.Benga).
E.Benga aicina uzņēmumus informēt Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu par
pastāvošām problēmām jautājumos par zivīm (piem., mikrobioloģijā), zvejas rīkiem,
zivju apstrādi, iekārtām u.c. jautājumiem, par kuriem ir nepieciešams zinātniskais
izvērtējums. Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta zinātnieki apkopos informāciju
par zinātnisko pētījumu vajadzībām.
ZKP par darba kārtības 6.jautājumu nolēma pieņemt zināšanai Latvijas Valsts
agrārās ekonomikas institūta sniegto informāciju. Pamatojoties uz šiem datiem,
varēs tikt attīstīti projekti inovācijas atbalsta pasākumos un aicina nozares
nevalstiskās organizācijas izrādīt atsaucību institūtam nepieciešamo ierosinājumu
sniegšanai par zinātnisko pētījumu vajadzībām.
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