ZIVSAIMNIECĪBAS KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES
PROTOKOLS
Rīgā
2019. gada 27. februārī

Nr.4.2-8e/1/2019

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes (turpmāk – ZKP) sēde notiek Zemkopības
ministrijā (turpmāk – ZM), 23. stāva konferenču zālē. Sēde sākās 13.02.2019. plkst.
10.00. un beidzās plkst.11.15. ZKP sēdi vada Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.
Darba kārtība:
1. Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014-2020. gadam
ieviešanas progress (informē ZM).
2. Biedrības “Latvijas zivsaimnieku asociācija” ierosinājums par Latvijas
mencu zvejas kuģiem, kuri ir piekrituši 2019. gada jūnijā un augustā
pārtraukt zveju 25.-32.apakšrajonā ar kompensācijas iespēju (informē
biedrība “Latvijas zivsaimnieku asociācija” un ZM);
3. Biedrības “Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija” priekšlikums
par izmaiņām Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr.441
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
“Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju
izmantošana” un finansējuma apjomu palielināšanu pasākuma īstenošanai
(informē biedrība “Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija” un
ZM);
4. Informācija saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas
Savienības un iespējamo ietekmi uz zivsaimniecības nozari pēc BREXIT
(informē ZM);
5. Par gada balvu zivsaimniecībā “Lielais loms” 2019. gadā (informē LLKC
un ZM).
Sēdē piedalās šādi ZKP locekļi:
K.Gerhards – Zemkopības ministrs, padomes priekšsēdētājs;
N.Riekstiņš – ZM Zivsaimniecības departamenta direktors, padomes priekšsēdētāja
vietnieks;
Ģ.Krūmiņš – Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) direktora vietnieks;
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;
S.Sproģe - biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" pārstāvis (D.Strauberga vietā,
pamatojoties uz pilnvarojumu);
I.Voits – biedrības "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" pārstāvis;
J.Pētersons – biedrības "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" pārstāvis;

A.Lejietis – biedrības "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" pārstāvis (O.Jankovska vietā,
pamatojoties uz pilnvarojumu);
Ē.Urtāns – biedrības "Latvijas Zvejnieku federācija" pārstāvis;
O.Dančauskis – biedrības "Latvijas Zvejnieku federācija" pārstāvis (J.Dančauska vietā,
pamatojoties uz pilnvarojumu);
M.Stankevičs – biedrības "Kurzemes Zvejnieku asociācija" pārstāvis;
G.Abaja – biedrības “Latvijas Lauku forums” pārstāve;
I.Cīrulis – biedrības "Rīgas šprotes" pārstāvis;
A.Blohins – biedrības "Nacionālā zvejniecības ražotāju organizācija" pārstāvis;
I.Janeks – biedrības "Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienība" pārstāvis (J.Apena
vietā, pamatojoties uz pilnvarojumu).
Sēdē nepiedalījās šādi ZKP locekļi:
A.Bērziņš - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
direktors;
J.Baltačs – biedrības "Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija" pārstāvis;
D.Šmits – biedrības "Latvijas Zivrūpnieku savienība" pārstāvis;
M.Ziņģis – biedrības "Latvijas Zivju audzētāju asociācija" pārstāvis.
Pārējie ZKP sēdes dalībnieki:
A.Lapiņš – SIA “Varita” pārstāvis;
I. Fikss – SIA “Balticfish” pārstāvis;
I.Īstenais – Salacgrīvas ostas pārvaldes pārstāvis;
L.Liepiņš – Skultes ostas pārvaldes pārstāvis;
K.Vīksne – biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība’’ pārstāve;
V.Ūlis - biedrības "Nacionālā zvejniecības ražotāju organizācija" projektu vadītājs;
S.Raituma – biedrības “Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa” valdes priekšsēdētāja;
A. Neimane- Jordane – SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”,
Zivsaimniecības sadarbības tīkla pārstāve;
I. Tomsone - SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, Zivsaimniecības
sadarbības tīkla pārstāve
R.Krieviņa – Zemkopības ministrijas Valsts sekretāra vietniece;
S.Vaļuma – zemkopības ministra padomniece;
J.Grasbergs – Zemkopības ministrijas Parlamentārais sekretārs;
R.Vācers - LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors;
K.Pavlova – LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktora vietniece,
Zivsaimniecības daļas vadītāja;
V.Straujupe – ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas Sabiedrisko attiecību
speciāliste;
I.Rutkovska – ZM Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu
nodaļas vecākā referente;
E.Kubliņa – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vadītāja;

A.Stahovskis – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vadītāja vietnieks;
I.Muriņa - ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākā
referente;
J.Lagūns - ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas
vadītājs;
S.Jansone – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas
vadītāja vietniece;
L.Ankviča – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas
vecākā referente.
Protokolē:
O.Adamenko – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas
vecākā referente.
Sēdes gaita:
K.Gerhards atklāj ZKP sēdi un aicina apstiprināt iepriekš pirms sēdes izsūtīto darba
kārtību.
ZKP locekļiem nav iebildumu vai priekšlikumu par ierosināto darba kārtību un tā tiek
apstiprināta.
1. Rīcības programmas zivsaimniecības
ieviešanas progress (informē ZM).

attīstībai

2014-2020.

gadam

E.Kubliņa prezentē informāciju par Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai
2014-2020. gadam ieviešanas progresu (prezentācija pievienota šī protokola
1.pielikumā).
K.Gerhards atzīmē, ka 2019. gada pirmajā pusē tiks veikts Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014-2020. gadam (turpmāk - RP) ieviešanas vidusposma
izvērtējums, un, ņemot vērā tā rezultātus, ZM, konsultējoties ar nozari, izvērtēs, kuros
pasākumos pastāv nepieciešama veikt līdzekļu pārdali.
ZKP par darba kārtības 1.jautājumu nolēma pieņemt zināšanai ZM sniegto
informāciju par Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014-2020. gadam
ieviešanas progresu.
2. Biedrības “Latvijas zivsaimnieku asociācija” ierosinājums par Latvijas
mencu zvejas kuģiem, kuri ir piekrituši 2019. gada jūnijā un augustā
pārtraukt zveju 25.-32.apakšrajonā ar kompensācijas iespēju (informē
biedrība “Latvijas zivsaimnieku asociācija” un ZM).

I.Voits informē par biedrības “Latvijas zivsaimnieku asociācija” iesniegto
priekšlikumu par zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu (priekšlikums pievienots šī
protokola 2.pielikumā), norādot uz biedrības veiktās aptaujas rezultātiem, kuri liecina,
ka 12 zvejas uzņēmumi (17 mencu zvejas kuģu īpašnieki) atbalsta priekšlikumu
pārtraukt mencu zveju Baltijas jūras 25.-32.apakšrajonā 2019.gadā no jūnija līdz
augustam, paredzot par to kompensācijas iespēju. I.Voits vērš uzmanību uz vispārīgu
tendenci pēdējo 20 gadu laikā, ka Latvijas zvejas kuģu un zvejas uzņēmumu skaits, kas
zvejo aiz jūras piekrastes ūdeņiem, turpina ievērojami samazināties.
M.Stankevičs atbalsta I.Voita priekšlikumu.
N.Riekstiņš norāda, ka mencu krājums Baltijas jūrā jau ilgstoši atrodas kritiskā stāvoklī,
tādēļ biedrības “Latvijas zivsaimnieku asociācija” priekšlikums ir saprotams. Informē
par procedūru, kas ir jāievēro, lai atbilstoši ES regulējumam un Zvejniecības likumam
veiktu mencu zvejas apturēšanu 2019. gada jūnijā un augustā, kā arī lai varētu paredzēt
kompensācijas RP ietvaros. N.Riekstiņš vērš uzmanību, ka lēmums par mencu zvejas
pārtraukšanu attiecīgajos zvejas rajonos attieksies uz visu Latvijas zvejas floti, kas
zvejo attiecīgos ūdeņos un to nevar piemērot tikai atsevišķai flotes daļai. Tāpat jāņem
vērā, ka kompensējošo pasākumu ieviešanai jāveic grozījumi RP, kā arī jauna
pasākuma iekļaušana RP, finansējuma pārdale un kompensācijas aprēķina metodika ir
saskaņojama ar Eiropas Komisiju. Tālāk valdībai jāapstiprina Ministru Kabineta
noteikumi jauna atbalsta pasākuma ieviešanai.
Uz Ē.Urtāna jautājumu vai priekšlikums par zvejas pārtraukšanu un kompensācijas
saņemšanu attieksies arī uz piekrastes zvejniekiem N.Riekstiņš atbild, ka
kompensācijas mehānisms paredzēts par kuģa dīkstāvi, ja kuģis aizlieguma laikā vispār
netiek izmantots zvejā. Ņemot vērā to, ka piekrastē galvenā zveja notiek tieši vasaras
sezonā un pamatā tā nav specializēta mencu zveja, bet gan jaukta tipa dažādu sugu
zveja, šāda aizlieguma noteikšana piekrastes zvejā būtu vēl papildus nopietni
izvērtējama kopā ar nozares pārstāvjiem.
I.Pētersons, I.Janeks jautā par iespējamo kompensāciju apmēru, norādot, ka
zvejniekiem, pirms lēmuma pieņemšanas, būtu jāzina aptuvenais kompensāciju
apmērs.
R.Krieviņa norāda, ka pēc ZM veiktā aprēķina, kurā par pamatu tika ņemti Valsts
statistikas pārvaldē reģistrētie dati par zvejas flotes izdevumiem, varētu būt
nepieciešami ap 2 milj. EUR paredzot finansējumu uzreiz vairākiem gadiem.
Priekšlikuma akceptēšanas gadījumā, veicot attiecīgus grozījumus normatīvajā
regulējumā, tiks veiktas arī konsultācijas ar nozares pārstāvjiem, rezultātā attiecināmās
izmaksas, kā arī nepieciešamais finansējums tiks noteikts precīzāk.

K.Gerhards, ņemot vērā ZM veikto jautājuma izvērtējumu un sniegto informāciju,
aicina ZKP biedrus atbalstīt biedrības “Latvijas zivsaimnieku asociācijas”
priekšlikumu.
ZKP par darba kārtības 2.jautājumu nolēma:
Ņemot vērā mencu krājumu ilgstoši slikto stāvokli Baltijas jūrā, atbalstīt
biedrības “Latvijas zivsaimnieku asociācija” priekšlikumu par mencu
specializētas zvejas pārtraukšanu Baltijas jūras 25.-32. apakšrajonos (papildus
Eiropas Savienības likumdošanā noteiktajam mencu zvejas ierobežojumam 2019.
gada jūlija mēnesī) uz laika periodu no 2019. gada jūnija līdz augustam ar iespēju
attiecīgajiem mencu zvejas kuģiem saņemt kompensāciju RP ietvaros.
3. Biedrības “Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija” priekšlikums par
izmaiņām Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr.441 “Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pievienotā vērtība,
produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana” un finansējuma apjomu
palielināšanu pasākuma īstenošanai (informē biedrība “Nacionālās zvejniecības
ražotāju organizācija” un ZM).
I.Voits informē par biedrības “Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija” (turpmāk
– NZRO) priekšlikumu saistībā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr. 441
(priekšlikums pievienots šā protokola 3.pielikumā), norādot, ka vienam pretendentam
pieejamais finansējums pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu
nozveju izmantošana’’ ir nepietiekams. Biedrība NZRO to jau ir praktiski izmantojusi,
bet tai ir liela interese par jaunu projektu īstenošanu. NZRO ir bažas, ka tādā veidā līdz
plānošanas perioda beigām vairs nebūs iespēju īstenot zvejniekiem nozīmīgus projektus
un tāpēc ierosina paaugstināt atbalsta pretendentam pieejamo maksimālo attiecināmo
izmaksu summu.
Tāpat, I.Voits norāda, ka pasākumos “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” un “Zvejas
un akvakultūras produktu apstrāde” ir ievērojams līdzekļu atlikums, bet pasākumā
“Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”, kur
uzņēmumiem ir nozīmīgas projektu idejas šo līdzekļu izmantošanai, finansējums
varētu būt nepietiekams. Līdz ar to I.Voits aicina ZKP biedrus atbalstīt priekšlikumu
līdzekļu pārdalei attiecīgajam pasākumam no abiem minētajiem pasākumiem.
K.Gerhards norāda, ka ZM ir izvērtējusi iesniegto priekšlikumu un ir gatava atbalstīt
palielināt vienam atbalsta pretendentam periodā pieejamo attiecināmo izmaksu
maksimālo finansējuma aprēķinu līdz 7 milj. EUR. Savukārt par ierosināto finansējuma
pārdali starp pasākumiem tiks lemts kompleksi pēc RP vidustermiņa izvērtējuma.
I.Cīrulis uzskata, ka priekšlikums par finansējuma pārdali no pasākuma “Zvejas un
akvakultūras produktu apstrāde”, kas skar zivrūpnieku intereses, ir rūpīgi jāizvērtē.
I.Cīruļa pārstāvētajai biedrībai ir informācija par vairākiem jauniem projektiem, ko
plāno īstenot zivju apstrādātāji, izmantojot šim pasākumam pieejamo finansējumu.

N.Riekstiņš norāda, ka šobrīd ZM nav gatava runāt par konkrētu naudas summu pārdali,
kā jau to norādīja ministrs, jo jāsagaida vidusposma novērtējums. Turklāt pasākumā vēl
arvien ir pietiekošs līdzekļu apjoms (8,3 milj. EUR), lai būtu iespēja izsludināt kārtu un
īstenot vairākus nopietnus projektus. Savukārt par atbalsta pretendentam pieejamās
maksimālo attiecināmo izmaksu summas paaugstināšanu, norāda, ka pirmkārt jāveic
grozījumi Ministru kabineta noteikumus un tikai pēc tam būtu izsludināma kārta uz
pasākumā atlikušo finansējumu.
ZKP par darba kārtības 3.jautājumu nolēma:
3.1. Atbalstīt RP pasākumā ‘’Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu
nozveju izmantošana’’ atbalsta pretendentam periodā pieejamās maksimālo
attiecināmo izmaksu summas paaugstināšanu no 5 uz 7 milj. EUR ;
3.2. neatbalstīt ierosināto finansējuma pārdali starp RP pasākumiem pirms
vidustermiņa izvērtējuma veikšanas.

4. Informācija saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības
un iespējamo ietekmi uz zivsaimniecības nozari pēc BREXIT (informē ZM).
N.Riekstiņš prezentē informāciju saistībā ar Apvienotās Karalistes (turpmāk – AK)
izstāšanos no Eiropas Savienības un iespējamo ietekmi uz zivsaimniecības nozari pēc
BREXIT (prezentācija pievienota šī protokola 4.pielikumā), norādot uz diviem
scenārijiem – 1) kad vienošanās tiek panākta un izstāšanās līgums tiek ratificēts pirms
2019. gada 30. marta un 2) kad vienošanās netiek panākta vai izstāšanās līgums netiek
ratificēts. Tāpat N.Riekstiņš atzīmē, ka Latvijas zivsaimniekiem ir aktuāli saglabāt
pieeju AK tirgum - īpaši konservu ražotājiem, ņemot vērā, ka pēdējo gadu laikā
konservu eksports uz AK ir audzis 3 reizes. Tas būtu jānodrošina ar saprātīgiem,
minimāliem vai vislabāk ‘’0’’ muitas tarifiem un preferences pieeju tirgum. Tāpat
Latvija ir ieinteresēta saglabāt pastāvošās zivju izejvielu importa iespējas no AK un
neradīt papildu tarifu barjeras, ņemot vērā, ka no AK tiek importēta kvalitatīva izejviela
(pamatā – makrele) tālākai zivju apstrādei Latvijā. N.Riekstiņš aicina nozari informēt
ministriju arī par citām iespējamām problēmām, ja uzņēmumu darba specifikas dēļ
tādas tiks konstatētas.
K.Gerhards norāda, ka vēl nav panākta vienošanās ar AK par izstāšanos no ES, līdz ar
to situācija šobrīd nav pietiekoši skaidra.
ZKP par darba kārtības 4.jautājumu nolēma pieņemt zināšanai ZM sniegto
informāciju saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un
iespējamo ietekmi uz zivsaimniecības nozari pēc BREXIT.
5. Par gada balvu zivsaimniecībā “Lielais loms” 2019. gadā (informē LLKC).

A.Neimane - Jordane informē, ka gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms” 2019. gadā
piedāvā veikt izmaiņas nominācijā “Ieguldījums zivsaimniecības popularizēšanā”,
paredzot tajā iespēju pretendēt arī iekšējo ūdeņu apsaimniekotājiem, vienlaikus vēršot
uzmanību nolikumā nepieciešamajiem papildinājumiem un uzlabojumiem
(prezentācija pievienota šī protokola 5.pielikumā). A.Neimane - Jordane uzdod
jautājumu par vērtēšanas komisijas sastāvu – vai tajā būtu nepieciešamas izmaiņas.
G.Abaja, M.Stankevičs, Ē.Urtāns uzskata, ka piekrastes zvejnieki nevar sasniegt
konkursam izvirzītos kritērijus, lai konkurētu ar lielajiem zvejas uzņēmumiem. Ierosina
veidot atsevišķu nomināciju jūras piekrastes un mazo zvejnieku darba rezultātu
novērtēšanai.
K.Gerhards atbalsta priekšlikumu par atsevišķas nominācijas veidošanu jūras
piekrastes un mazo zvejnieku darba rezultātu novērtēšanai.
ZKP sēdes laikā nozares pārstāvji atbalstīja vērtēšanas komisijas 2018. gadam
apstiprinātā sastāva saglabāšanu darba turpināšanai komisijā arī 2019. gadā. Tāpat viņi
piekrita, ka ieviešot jaunas nominācijas, nepieciešamības gadījumā varētu tikt
paredzēta arī attiecīgo nozares ekspertu iekļaušana pretendentu vērtēšanas komisijā.
ZKP par darba kārtības 5.jautājumu nolēma:
5.1. Atbalstīt sekojošas nominācijas 2019. gadā: “Gada uzņēmums jūras
zvejniecībā”; “Gada uzņēmums jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā”;
“Gada uzņēmums akvakultūrā”; “Gada uzņēmums zivju apstrādē”; “Ieguldījums
zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā”; “Jauns un
daudzsološs nozarē”; “Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā”;
5.2. Apstiprināt balvas pretendentu vērtēšanas komisijas 2018. gadam
apstiprinātā sastāva darbības turpināšanu 2019. gadā.

Ministrs

K.Gerhards

Adamenko, 67095042
olga.adamenko@zm.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

