ZIVSAIMNIECĪBAS KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES

PROTOKOLS
Rīgā
2018. gada 5. aprīlī

Nr.4.2-8e/1/2018

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes (turpmāk – ZKP) sēde notiek
Zemkopības ministrijā (turpmāk – ZM), 23. stāva konferenču zālē. Sēde sākās
21.03.2018. plkst. 11.00. un beidzās plkst.12.20. ZKP sēdi vada Zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs.
Darba kārtība:
1. Atbalsts zivsaimniecībai pēc 2020. gada (informē ZM);
2. Par gada balvu zivsaimniecībā “Lielais loms” 2018. gadā (informē ZM);
3. Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta
objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi un
elektroniskās zivju produktu izsekojamības sistēmas ieviešana (informē
ZM);
4. Dažādi:
4.1.Informācija saistībā ar iespējamo ietekmi uz zvejas produktu un izejvielu
tirdzniecību ar Lielbritāniju pēc BREXIT (informē ZM);
4.2.Informācija par aktuālajiem zivsaimniecības jautājumiem, kas tiek
apspriesti Eiropas institūcijās (informē ZM);
4.3.Par zvejas kuģu (laivu) jaudas un bruto tonnāžas palielinājuma iespējām
piekrastes kuģiem (laivām) (Informē biedrība "Latvijas zvejnieku
federācija", Zemkopības ministrija).
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.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;
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.Pētermanis – biedrības "Latvijas Zvejnieku federācija" pārstāvis (J.Dančauska vietā,
pamatojoties uz 2018. gada 10. marta pilnvarojumu);
M.Stankevičs – biedrības "Kurzemes Zvejnieku asociācija" pārstāvis;

J.Apens – biedrības "Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienība" pārstāvis;
M.Ziņģis – biedrības "Latvijas Zivju audzētāju asociācija" pārstāvis.
G.Abaja – biedrības “Latvijas Lauku forums” pārstāve;
I.Kleinberga – biedrības "Nacionālā zvejniecības ražotāju organizācija" pārstāve
(A.Blohina vietā, pamatojoties uz 2018. gada 15. marta pilnvarojumu);
D.Šmits – biedrības "Latvijas Zivrūpnieku savienība" pārstāvis;
Sēdē nepiedalījās šādi ZKP locekļi:
A.Bērziņš - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
direktors;
I.Cīrulis – biedrības "Rīgas šprotes" pārstāvis;
J.Baltačs – biedrības "Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija" pārstāvis;
Pārējie ZKP sēdes dalībnieki:
S.Raituma – biedrības “Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa” valdes priekšsēdētāja;
F.Klagišs – biedrības “Vides inspektoru apvienība” pārstāvis;
K.Gramanis – SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, Zivsaimniecības
sadarbības tīkla projektu vadītājs;
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;
R.Derkačs – ZM Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks;
I.Bārtule – ZM Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu
nodaļas vadītāja vietniece;
E.Kubliņa – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vadītāja;
K.Pilskalns – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vecākais referents;
I.Muriņa - ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākā
referente;
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:
J. Dūklavs atklāj ZKP sēdi un aicina apstiprināt darba kārtību.
N.Riekstiņš informē par biedrības "Latvijas Zvejnieku federācija" iesniegto lūgumu
ZKP darba kārtībā iekļaut jautājumu par zvejas kuģu (laivu) jaudas un bruto tonnāžas
palielinājuma iespējām.
ZKP locekļiem nav iebildumu vai priekšlikumu par ierosināto darba kārtību, kā arī
atbalsta biedrības "Latvijas Zvejnieku federācija" jautājuma iekļaušanu darba kārtībā.

1. Atbalsts zivsaimniecībai pēc 2020. gada (informē ZM).
N.Riekstiņš prezentē Latvijas sākotnējo pozīciju saistībā ar iespējamā Eiropas Jūrlietu
Zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) atbalstu pēc 2020. gada (prezentācija
pievienota šī protokola 1.pielikumā).
I.Voits, D.Šmits atbalsta Latvijas sākotnējo nostāju.
I.Voits norāda uz zvejnieku interesi par pievienotās vērtības rādīšanu zvejniecībā, kā
arī darba ražīguma celšanu un atzīmēm, ka šajās jomās notiek aktīva projektu
īstenošana. Īpaši atzīmē, ka Latvija ir vienīgā valsts, kas ieguvusi starptautisku
ilgtspējīgas zvejas sertifikātu brētliņu zvejai Baltijas jūrā.
I.Voits izteic priekšlikumu, ka, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības kuģu vidējais
vecums ir 23 gadi un Latvijas zvejas kuģu vidējais vecums vēl par 8 gadiem pārsniedz
Eiropas Savienības zvejas kuģu vidējo vecumu, EJZF pēc 2020. gada būtu jāparedz
atbalsts jaunu zvejas kuģu būvēšanai finanšu instrumentu veidā, ņemot vērā, ka
vienlaikus netiktu palielināta esošā zvejas flotes kapacitāte.
N.Riekstiņš atzīmē, ka tālākas apspriedes par nākotnes atbalstu zivsaimniecībai būs pēc
tam, kad š.g. maija beigās Eiropas Komisija publicēs Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas priekšlikumu par EJZF pēc 2020. gada.
ZKP par darba kārtības 1.jautājumu nolēma atbalstīt ZM izstrādāto Latvijas
sākotnējo pozīciju par EJZF atbalstu pēc 2020. gada.
2. Par gada balvu zivsaimniecībā “Lielais loms” 2018. gadā (informē ZM).
N.Riekstiņš informē, ka gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms” nominācijas
saglabātas tādas pašas kā 2017. gadā, vienlaikus vēršot uzmanību uz nolikumā
veiktajiem papildinājumiem un uzlabojumiem (prezentācija pievienota šī protokola
2.pielikumā). Kā galveno un būtiskāko izmaiņu N.Riekstiņš atzīmē to, ka vienu balvas
pretendentu, ja pretendents ir juridiska persona, drīkst pieteikt tikai vienā atbilstošā
nominācijā.
N.Riekstiņš uzskaita balvas nominācijas 2018. gadam: “Gada zvejas uzņēmums”;
“Gada akvakultūras uzņēmums”; “Gada uzņēmums zivju apstrādē”; “Jauns un
daudzsološs nozarē”; “Ieguldījums zivsaimniecības popularizēšanā”; “Par mūža
ieguldījumu zivsaimniecībā”.
Lai nodrošinātu savlaicīgu balvas vērtēšanas komisijas izveidošanu, no nozares
pārstāvjiem tiek sagaidīts arī apstiprinājums vai vērtēšanas komisijā darbu turpinās
iepriekšējā gadā izvirzītais pārstāvis. Savukārt jauns pārstāvis būtu izvirzāms,
iesniedzot attiecīgu rakstisku pilnvarojumu.
ZKP sēdes laikā nozares pārstāvji atbalstīja vērtēšanas komisijas darbības turpināšanu
2017. gada sastāvā. Vienlaikus sēdes dalībnieki brīdina par iespējamo Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla un Zivsaimniecības vietējās rīcības grupas pārstāvja
nomaiņu.

ZKP par darba kārtības 2.jautājumu nolēma:
2.1. Atbalstīt sekojošās nominācijas 2018. gadā: “Gada zvejas uzņēmums”; “Gada
akvakultūras uzņēmums”; “Gada uzņēmums zivju apstrādē”; “Jauns un
daudzsološs nozarē”; “Ieguldījums zivsaimniecības popularizēšanā”; “Par mūža
ieguldījumu zivsaimniecībā”;
2.2. Atbalstīt gada balvas zivsaimniecībā „Lielais loms” ZM izstrādāto nolikumu
2018. gadam;
2.3. Apstiprināt balvas pretendentu vērtēšanas komisijas darbības turpināšanu
iepriekšējā gada sastāvā;
2.4. Pārstāvjus darbam balvas pretendentu vērtēšanas komisijā no Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla un Zivsaimniecības vietējām rīcības grupām
iekļaut atbilstoši attiecīgi iesniegtiem pilnvarojumiem.
3. Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta
objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi un
elektroniskās zivju produktu izsekojamības sistēmas ieviešana (informē
ZM);
N.Riekstiņš informē par jauniem Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 94 “Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un
transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi” (prezentācija
pievienota šī protokola 3.pielikumā), kas stājušies spēkā š.g. 23. februārī un aizstāj
identiska nosaukuma noteikumus Nr. 141. N.Riekstiņš vērš uzmanību uz prasību par
elektroniskās zvejas produktu izsekojamības nodrošināšanu tirgū un datu par darbībām
ar zvejas produktiem ievadīšanu LZIKIS, kas stāsies spēkā 2018. gada 1. jūnijā.
N.Riekstiņš norāda uz jaunās sistēmas prezentācijām, kas jau tika rīkotas nozares
pārstāvjiem (zvejniekiem), kurās sniedza informāciju par noteikumiem, kā arī par
LZIKIS izmaiņām elektroniskās izsekojamības nodrošināšanai. Līdzīgas prezentācijas
tiek plānotas arī citām lietotāju grupām.
I.Voits aicina ZM organizēt praktiskās apmācības darbam ar informācijas sistēmu
LZIKIS.
ZKP par darba kārtības 3.jautājumu nolēma pieņemt zināšanai ZM sniegto
informāciju par jauniem Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem
Nr. 94 “Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un
transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi” un tajā
iekļautajām jaunajām prasībām par zvejas produktu elektronisko izsekojamību
tirgū un datu par darbībām ar produktiem ievadīšanu LZIKIS, kas stāsies spēkā
2018.gada 1.jūnijā.

4. Dažādi (viedokļi un diskusijas par dažādiem dienas kārtībā neiekļautiem
jautājumiem bez ZKP lēmuma pieņemšanas).

4.1. Informācija saistībā ar iespējamo ietekmi uz zvejas produktu un izejvielu
tirdzniecību ar Lielbritāniju pēc BREXIT (informē ZM);
N.Riekstiņš informē par iespējamo ietekmi uz zvejas produktu tirdzniecību ar
Lielbritāniju pēc BREXIT (prezentācija pievienota šī protokola 4.pielikumā), norādot,
ka 2016. gada 23. jūnijā norisinājās referendums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas
Apvienotās Karalistes (turpmāk – AK) izstāšanos no Eiropas Savienības. Šobrīd aktīvi
noris BREXIT sarunas, kurās Latviju pārstāv Ārlietu ministrija. Vienošanās vēl nav
panākta ļoti daudzos jautājumos, līdz ar to varam runāt tikai par vispārīgu nostāju un
kopīgām Latvijas interesēm. Pārejas periods, kura laikā notiks pielāgojumi visās jomās
tiek plānots līdz 2020. gada 31. decembrim.
N.Riekstiņš norāda, 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 un siļķe)
tālākai zivju apstrādei Latvijā. Latvija vēlētos saglabāt zvejas iespējas ES noslēgtajos
zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumos ar trešajām valstīm esošajā apjomā un
pašreizējo AK daļu nevis izslēgt no turpmākiem līgumiem, bet sadalīt starp citām ES
dalībvalstīm, kurām ir reālas intereses šīs zvejas iespējas izmantot
4.2. Informācija par aktuālajiem zivsaimniecības jautājumiem, kas tiek apspriesti
Eiropas institūcijās (informē ZM).
N.Riekstiņš informē par aktuālajiem zivsaimniecības jautājumiem, kas tiek apspriesti
Eiropas institūcijās (prezentācija pievienota šī protokola 5.pielikumā), atzīmējot
Daudzgadu pārvaldības plānus (Vidusjūra, Ziemeļjūra, Adrijas jūra), kā arī jautājumus,
kas skar Latvijas intereses:
- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par zvejas resursu saglabāšanu
un jūras ekosistēmu aizsardzību, izmantojot tehniskos līdzekļus, ar kuru groza Padomes
Regulas (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr.1224/2009 un Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1343/2011 un (ES) Nr. 1380/2013 un atceļ
Padomes Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2549/2000, (EK) Nr.
254/2002, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005;
- Sniega krabju zveja Svalbārā;
- Sarunas ar Maroku un Gvineju - Bisavu par jauna Zivsaimniecības partnerattiecību
nolīguma noslēgšanu;
- Padomes direktīva 2017/159 ar ko īsteno Nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba
organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā, kas noslēgts 2012. gada
21. maijā starp Eiropas Savienības Lauksaimniecības kooperatīvu vispārējo
konfederāciju (COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federāciju (ETDF) un
Eiropas Savienībā darbojošos Zvejnieku saimniecību nacionālo organizāciju asociāciju
(Europêche).
N.Riekstiņš informē par iepriekš minēto jautājumu virzību un izskatīšanas gaitu ES
institūcijās.

4.3. Par zvejas kuģu (laivu) jaudas un bruto tonnāžas palielinājuma iespējām
piekrastes kuģiem (laivām) (Informē biedrība "Latvijas zvejnieku federācija",
Zemkopības ministrija)
N.Riekstiņš informē par biedrības "Latvijas zvejnieku federācija" iesniegto vēstuli
(vēstule pievienota šī protokola 6.pielikumā) ar jautājumu par iespējām no saraksta
izslēgtajiem kuģiem piekrītošās kuģu bruto tonnāžas (GT) un dzinēju jaudas (KW)
iedalīšanas iespēju citiem zvejniekiem to zvejas kuģu bruto tonnāžas un dzinēju jaudas
palielināšanai.
N.Riekstiņš vērš uzmanību, ka spēkā esošie ES normatīvie akti un nacionālie noteikumi
nosaka kārtību, kādā GT un KW var tikt iedalīti zvejniekiem.
R.Derkačs norāda, ka informācija par rūpnieciskās zvejas kuģu sarakstu Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, kurā norādīti arī GT un KW dati, ir pieejama ZM
tīmekļa vietnē, sadaļā “Zivsaimniecība”. ZM Zivsaimniecības departaments apņemas
organizēt sanāksmi ar ieinteresētajiem zvejniekiem, lai pārrunātu iespējas un pastāvošo
regulējumu, kas nosaka kuģu bruto tonnāžas un dzinēju jaudu palielināšanas kārtību.
M.Stankevičs vērš uzmanību arī uz Kurzemes piekrastes zvejnieku interesi jautājumā
par iespējām izmantot dzinējus laivām, lai nokļūtu uz un no zvejas vietas, norādot, ka
šobrīd zvejnieki izmanto airu laivas, jo tiem nav iedalīti GT un KW, kā rezultātā laivu
dzinējus nevar izmantot.
R.Derkačs aicina biedrību "Kurzemes Zvejnieku asociācija” ZM Zivsaimniecības
departamentā iesniegt vēstuli ar konkrēto problēmu aprakstu un biedrības priekšlikumu.
Pēc vēstules saņemšanas, tiks organizēta sanāksme ar ieinteresētajiem zvejniekiem,
uzaicinot arī Jūras Administrācijas Kuģu reģistra pārstāvjus, lai vienotos par
iespējamiem problēmas risinājumiem.

Ministrs

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

J.Dūklavs

