ZIVSAIMNIECĪBAS KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES
PROTOKOLS
Rīgā
2017.gada 24.martā

Nr.4.2-8e/1/2017

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes (turpmāk – ZKP) sēde notiek
Zemkopības ministrijā (turpmāk – ZM), 23. stāva konferenču zālē. Sēde sākās
09.03.2017. plkst. 11.00 un beidzās plkst.12.10. ZKP sēdi vada Zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs.
Darba kārtība:
1. Par gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms” darbību 2017. gadā (Informē
Zemkopības ministrija);
2. Par ieceri Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
“BIOR” zivju audzētavas “Tome” zivju audzēšanas pētniecības un izglītības
centra izveidošanai (Informē Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts “BIOR”);
Dažādi.
Sēdē piedalās šādi ZKP locekļi:
J.Dūklavs – Zemkopības ministrs, padomes priekšsēdētājs;
N.Riekstiņš – ZM Zivsaimniecības departamenta direktors, padomes priekšsēdētāja
vietnieks;
Ģ.Krūmiņš – Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) 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;
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;
D.Šmits – biedrības "Latvijas Zivrūpnieku savienība" pārstāvis;
M.Stankevičs – biedrības "Kurzemes Zvejnieku asociācija" pārstāvis;
G.Abaja – biedrības “Latvijas Lauku forums” pārstāve;
A.Blohins – biedrības "Nacionālā zvejniecības ražotāju organizācija" pārstāvis;
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;
M.Veinbergs – Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta direktora
vietnieks, Jūras kontroles daļas vadītājs;
E.Tinte – biedrības "Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija" pārstāvis;
I.Cīrulis – biedrības "Rīgas šprotes" pārstāvis.

Pārējie ZKP sēdes dalībnieki:
S.Raituma – biedrības “Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa” valdes
priekšsēdētāja;
Anita Seļicka – biedrības ‘’Latvijas Lauku forums’’ izpilddirektore;
F.Klagišs – biedrības “Vides inspektoru apvienība” pārstāvis;
K.Gramanis – SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”,
Zivsaimniecības sadarbības tīkla projektu vadītājs;
D.Langiša – SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” projektu vadītāja;
R.Vācers – LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors;
K.Pavlova – LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktora
vietniece, Zivsaimniecības daļas vadītāja;
I.Putviķis - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
“BIOR” Zivju audzētāvas “Tome’’ vadītājs;
R.Derkačs – ZM Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks;
A.Stahovskis – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vadītāja vietnieks;
K.Pilskalns – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vecākais referents;
V.Kalniņa – ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas Sabiedrisko attiecību
speciāliste.
Protokolē:
S.Jansone – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas
vadītāja vietniece.
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. Par gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms” darbību 2017. gadā.
N.Riekstiņš informē par gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms” nolikumā
veiktajiem papildinājumiem un uzlabojumiem (Nolikuma projekts pievienots šī
protokola 1.pielikumā), piemēram par komisijas tiesībām izslēgt no Balvas
pretendentu tālākas izvērtēšanas pretendentu, kurš attiecīgajā nominācijā atbilstoši
vērtēšanas kritērijiem iegūst zemu vērtēšanas punktu skaitu un tādēļ nav cienīgs
saņemt nozares atzinības balvu, kā arī par nominācijas “Par mūža ieguldījumu
zivsaimniecībā” pretendentam noteikto sasniedzamā vecuma kritēriju. Kā galveno un
būtiskāko izmaiņu N.Riekstiņš atzīmē divu nomināciju izveidošanu iepriekšējās
kopējās nominācijas vietā – “Gada zvejas uzņēmums” un “Gada akvakultūras
uzņēmums”, kurās tagad tiks atsevišķi vērtēti zvejas un akvakultūras uzņēmumi.
N.Riekstiņš uzskaita balvas nominācijas 2017.gadam: “Gada zvejas uzņēmums”;
“Gada akvakultūras uzņēmums”; “Gada uzņēmums zivju apstrādē”; “Jauns un
daudzsološs nozarē”; “Ieguldījums zivsaimniecības popularizēšanā”; “Par mūža
ieguldījumu zivsaimniecībā”.
N.Riekstiņš informē arī par izmaiņām saistībā ar vērtēšanas kritērijiem – kritēriju
punkti nominācijā “Jauns un daudzsološs nozarē” nomainīti pret aprakstošiem

kritērijiem līdzīgi, kā ir nominācijā ‘’Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā’’, līdz ar
to katrs vērtēšanas komisijas loceklis, izvērtējot visus pretendentus, lems par vienu
laureātu, kuru vēlētos atbalstīt.
Lai nodrošinātu savlaicīgu balvas vērtēšanas komisijas izveidošanu, N.Riekstiņš
aicina attiecīgo jomu/nozari ZKP pārstāvošos locekļus izvirzīt savu pārstāvi darbam
balvas pretendentu vērtēšanas komisijā. No nozares pārstāvjiem tiek sagaidīts arī
apstiprinājums, ja vērtēšanas komisijā darbu turpinās iepriekšējā gadā izvirzītais
pārstāvis. Savukārt jauns pārstāvis jāizvirza, iesniedzot attiecīgu rakstisku
pilnvarojumu, vai arī to piesakot šis sēdes laikā.
ZKP sēdes laikā nozares pārstāvji apstiprināja sekojošus pārstāvjus darbam vērtēšanas
komisijā:
- Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūts “BIOR” –
Aleksandrs Kozlovskis
- Zivsaimniecības vietējās rīcības grupa - Ilze Turka, biedrība „Laukiem un jūrai”
(tiks iesniegts arī rakstisks pilnvarojums).
- zvejniecība piekrastes ūdeņos – Juris Dančauskis;
- zvejniecība aiz piekrastes ūdeņiem – Ivars Janeks
- zivju produktu apstrāde - Imants Cīrulis (tiks iesniegts arī rakstisks pilnvarojums).
N.Riekstiņš informē par LLKC ierosinājumu vērtēšanas komisijas sastāvā iekļaut arī
Māri Olti, kurš iepriekšējos gados bija iesaistīts apbalvošanas pasākumu
organizēšanā, reportāžu par laureātiem veidošanā un balvas pasniegšanas pasākumu
vadīšanā. Māris Olte ir devis piekrišanu piedalīties komisijas darbā. N.Riekstiņš
aicina ZKP atbalstīt priekšlikumu Māra Oltes iekļaušanai vērtēšanas komisijā.
ZKP par darba kārtības 1.jautājumu nolēma:
1.1. Atbalstīt sekojošās nominācijas 2017. gadā: “Gada zvejas uzņēmums”;
“Gada akvakultūras uzņēmums”; “Gada uzņēmums zivju apstrādē”; “Jauns un
daudzsološs nozarē”; “Ieguldījums zivsaimniecības popularizēšanā”; “Par mūža
ieguldījumu zivsaimniecībā”;
1.1. Atbalstīt gada balvas zivsaimniecībā „Lielais loms” Zemkopības ministrijas
izstrādāto nolikumu 2017.gadam;
1.3. Apstiprināt sekojošus pārstāvjus darbam balvas pretendentu vērtēšanas
komisijā:
1) Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
“BIOR” - Aleksandrs Kozlovskis;
2) Zivsaimniecības vietējās rīcības grupa - Ilze Turka, biedrība „Laukiem
un jūrai”;
3) zvejniecības organizācijas, kas darbojas piekrastes ūdeņos - Juris
Dančauskis;
4) zvejniecības organizācijas, kas darbojas aiz piekrastes ūdeņiem – Ivars
Janeks;
5) zivju produktu pārstrādes uzņēmumi - Imants Cīrulis;
6) ar zivju resursiem un zivsaimniecības nozari saistītu plašsaziņas
līdzekļu pārstāvis – Māris Olte;
1.4. Pārstāvjus darbam balvas pretendentu vērtēšanas komisijā no Lauku
atbalsta dienesta, Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla un no akvakultūras
organizācijām iekļaut atbilstoši attiecīgu institūciju vai jomu iesniegtajiem
pilnvarojumiem.

2. Par ieceri Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” zivju audzēšanas pētniecības
un izglītības centra izveidošanai (Informē Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”);
A.Bērziņš informē par zivju audzētavas ‘’Tome’’ akvakultūras pētniecības un
inovācijas centra lomu un tā devumu nozarei kopumā. Norāda, ka nacionālas
(reģionālas) nozīmes akvakultūras centra izveide nodrošinās inovāciju infrastruktūras
izveidošanu un tehnoloģiju pārnesi akvakultūras jomā strādājot ar nozarei nozīmīgām
zivju sugām (prezentācija pievienota šī protokola 2.pielikumā). Eksperimentālā
ražotne sniegs iespēju ‘’jaunu sugu’’ adaptācijai akvakultūras sektorā un ‘’vaislas
bankas’’ izveidošana būs atbalsta platforma akvakultūras nozares uzņēmumu attīstībai
Latvijā. Ar izglītošanu saistītie centra uzdevumi tiek īstenoti jau šobrīd, piemēram,
tiek rīkotas konferences un semināri, organizētas konsultācijas un nodrošināta
praktiska palīdzība praktizējošiem zivju audzētājiem, kā arī veikti citi pasākumi.
A.Bērziņš vērš uzmanību, ka centrs ir izveidots jau 2015.gadā un šobrīd ir runa par
2.posma īstenošanu – nacionālā līmeņa inovāciju infrastruktūras un tehnoloģiju
pārneses centra izveidošanu akvakultūrā. A.Berziņš informē, ka projekta īstenošanas
precīzas izmaksas tiks noteiktas saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, bet tās
nepārsniegs 4 miljonu eiro, t.sk. PVN. Projekta īstenošanai varētu tikt izmantots
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014-2020.gadam (turpmāk – ZRP)
finansējums.
J.Pētersons jautā, no kādiem līdzekļiem šis centrs tiks uzturēts turpmāk.
I.Putviķis atbild, ka ņemot vērā, ka centrā tiks nodarbināti esošie darbinieki, būs
jārēķinās vienīgi ar izmaksām par apkuri, elektrību un zivju barību. No zivju mazuļu
pārdošanas, kā arī no centra eksperimentālās un pētnieciskās darbības tiek plānoti
ieņēmumi, ar kuriem varēs segt centra uzturēšanas izdevumus.
I.Voits vērš uzmanību, ka pēc 2020.gada Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda
nauda visdrīzāk vairs netiks piešķirta, līdz ar to nevar rēķināties ar fonda finansējumu
centra uzturēšanas izdevumu segšanai.
D.Šmits, D.Straubergs, J.Pētersons un O.Jankovskis atbalsta projekta tālāku virzību.
J.Dūklavs aicina atbalstīt šo projektu, jo tas būtu lielākais centrs Baltijas valstīs,
kuram pašreiz nav analoga. Kā iespējamos finansējuma avotus centra uzturēšanai,
J.Dūklavs min projektu līdzekļus, piedaloties projektu konkursos, valsts budžetu,
veicot valsts pasūtījumus, kā arī saimnieciskās darbības ieņēmumus. J.Dūklavs
norāda, ka ES fondu līdzekļi nākamajā plānošanas periodā būs pieejami, bet to
apjoms varētu būt ievērojami mazāks.
N.Riekstiņš, ņemot vērā Ministra teikto, aicina ZKP atbalstīt projekta idejas tālāku
virzību. Sakarā ar to, ka ZRP 2.prioritātes pasākumā “Inovācija” nav pietiekoši
līdzekļu šāda projekta realizācijai, informē ZKP, ka būs nepieciešams veikt finanšu
līdzekļu pārdali no ZRP pasākuma ‘’Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” uz
pasākumu ‘’Inovācija”, jo centra darbība ir plānota tieši akvakultūras jomas attīstībai.

M.Ziņģis informē par Latvijas zivju audzētāju asociācijas atbalstu šādam projektam
un finanšu līdzekļu pārdalei starp akvakultūras pasākumiem. Norāda, ka nozarei ir
interese iegādāties kvalitatīvu un labu zivju mazuļu materiālu tālākai audzēšanai.
M.Ziņģis informē, ka pirms ZKP sēdes sazinājās arī ar Latvijas vēžu un zivju
audzētāju asociācijas pārstāvi un saņēma tā atbalstu šāda centra izveidei.
ZKP par darba kārtības 2.jautājumu nolēma:
2.1. Atbalstīt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
“BIOR” akvakultūras pētniecības un inovāciju centra 2.posma izveides tālāku
virzību, radot iespēju paredzēt finanšu līdzekļus projekta īstenošanai līdz 4
miljonu eiro apmērā Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 20142020.gadam 2.prioritātes pasākuma „Inovācija” ietvaros.
Dažādi (viedokļi un diskusijas par dažādiem dienas kārtībā neiekļautiem
jautājumiem bez ZKP lēmuma pieņemšanas):
3.1. M.Ziņģis komentē interneta vietnē ‘’edruva.lv’’ š.g. 13.marta publikāciju par
“Hibitech Piebalga” Vecpiebalgas novadā, Inešos īstenoto projektu daudzfunkcionālas saldūdens zivju audzētavas būvniecība un iekārtu iegādi, kas tiek
realizēts ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Lauku atbalsta dienesta
administrētas programmas “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” atbalstu
(http://edruva.lv/inesos-baseinos-audzes-zivis/), kurā tika atspoguļoti negatīvi
komentāri par dīķsaimniecību Latvijā. M.Ziņģis uzskata, ka rakstā minētais – ka
Latvijā ir daudz dīķu un ka dīķu ierīkošanai Latvijā ir ieguldīts pārāk daudz naudas,
kā arī cita rakstā minētā informācija neatbilst patiesajai situācijai.
3.2. I.Voits lūdz Ministru skaidrot situāciju ar Norvēģijā arestēto zvejas kuģi
‘’Senator’’. I.Voits norāda par šī zvejas kuģa vairākkārtējām nosaukuma un karoga
valsts maiņām, kā arī to, ka tas ir iekļauts Norvēģijas melnajā sarakstā, iepriekš sodīts,
un ir notikušas citas darbības, kuras neliecina par tā godprātību. Vienlaikus, I.Voits
informē, par uzņēmuma Latvijas budžetā iemaksāto iedzīvotāju ienākuma un sociālo
nodokli aptuveni EUR 20 000 apmērā par visiem 6 kuģiem, kuri pieder šim
uzņēmumam, norādot, ka pēc visiem aprēķiniem tiem bija jābūt vismaz EUR 110 000
tikai no viena kuģa. Ņemot vērā iepriekš teikto, nav saprotams kāpēc šī jautājuma
risināšanā ir iesaistīti milzīgi administratīvie resursi un ir veltīta tik liela Latvijas
valdības uzmanība.
I.Voits norāda, ka 2017. gada 20. janvārī pieņemta Padomes Regula (ES) 2017/127 ar
ko 2017. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas
iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas
kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, un tās 35.punkts skan sekojoši:
‘’Kas attiecas uz karaliskā krabja zvejas iespējām ap Svalbāras apgabalu, Parīzes
1920. gada līgums visām minētā līguma pusēm nodrošina vienlīdzīgu un
nediskriminējošu piekļuvi resursiem, tostarp attiecībā uz zveju. Savienības viedoklis
par šo piekļuvi attiecībā uz karaliskā krabja zveju kontinentālajā šelfā ap Svalbāru ir
izklāstīts 2016. gada 25. oktobra verbālnotā Norvēģijai attiecībā uz Norvēģijas
regulējumu par karaliskā krabja zveju tās kontinentālajā šelfā, kurā, Savienības
ieskatā, netiek ņemti vērā Parīzes līguma īpašie noteikumi un jo īpaši tā 2. un 3. pantā
paredzētie noteikumi. Lai nodrošinātu, ka karaliskā krabja iegūšana Svalbāras
apgabalā tiek saskaņota ar tādiem nediskriminējošas pārvaldības noteikumiem, kā var

noteikt Norvēģija, kurai apgabalā ir suverenitāte un jurisdikcija minētā līguma
robežās, ir lietderīgi noteikt to kuģu skaitu, kam ir atļauts veikt šādu zveju. Šādu
zvejas iespēju sadalījums dalībvalstīm attiecas tikai uz 2017. gadu. Jāatgādina, ka
galvenā atbildība par atbilstības piemērojamām tiesībām nodrošināšanu ir karoga
dalībvalstīm’’.
D.Šmits attiecībā uz nodokļu iemaksām norāda, ka minētie cipari ir par 2015.gadu,
kad zvejas kuģis bija tikko saņēmis licenci, savukārt 2016.gada 1.pusgadā veikti tiešie
maksājumi Latvijas valsts budžetā ir ap EUR 300 000 apmērā. D.Šmits norāda, ka
Latvijas valsts interesēs ir aizstāvēt savas kompānijas, kuras ienes naudu valsts
budžetā (maksājot gan par zvejas tiesībām, gan iemaksājot nodokļus). Jāņem vērā arī
tāds būtisks apstāklis, ka sniegu krabju resursam nākotnē tiks noteikta nozvejas kvota.
Līdz ar to kvotas iespējamās sadales gadījumā, liela nozīme būs vēsturisko nozveju
datiem. Tādējādi, Latvija varēs pretendēt uz konkrētu nozvejas daļu, kas dotu
pienesumu nozarei kopumā, nevis kādam konkrētam uzņēmējam vai kuģim.
J.Dūklavs vērš uzmanību, ka Latvija aizstāv nevis kuģi, bet Latvijas valsts intereses
un tiesības, kuras ir pārkāptas no Norvēģijas puses.
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