2013.gada 29.maija Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas
sēdes protokols
Rīgā, Zemkopības ministrijā, 23.stāva zālē
Sēdes sākums: 10:00
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam (turpmāk – ZRP) uzraudzības komitejas (turpmāk – Komiteja) sēdes
dalībnieki:
Komitejas locekļi ar balsstiesībām:
Nr.p.k. Institūcijas nosaukums, komitejas locekļa
ieņemamais amats
1.
Zemkopības ministrijas (ZM) Valsts sekretāra
vietnieks, Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes
departamenta direktors, komitejas priekšsēdētājs
2.
ZM Zivsaimniecības departamenta direktors,
komitejas priekšsēdētāja vietnieks
3.
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece
4.
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome,
administrācijas vadītāja
5.
Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības (ES)
struktūrfondu Informācijas centra vadītāja
6.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis
7.
Vides konsultatīvā padomes pārstāvis
8.
Zivsaimniecības konsultatīvā padomes pārstāvis,
Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācijas valdes
priekšsēdētāja vietnieks
9.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas
(VARAM)
Dabas
aizsardzības
departamenta Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas
vecākais referents
10. Lauku atbalsta dienesta (LAD) Zivsaimniecības un
valsts atbalsta departamenta direktore
11. Finanšu ministrijas (FM) ES fondu stratēģijas
departamenta direktora vietnieks
Komitejas locekļi ar padomdevēja tiesībām:
1.
Latvijas Lauku foruma valdes loceklis
2.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis
3.
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra valdes priekšsēdētājs
4.
Eiropas Komisijas pārstāvis
5.
Eiropas Komisijas pārstāvis
Citi dalībnieki:
1.
Pārresoru koordinācijas centra konsultante
2.
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta
(LVAEI) ekonomiste
3.
(LVAEI) Lauku attīstības novērtēšanas nodaļas
vadītāja

Vārds, Uzvārds
Aivars Lapiņš
Normunds Riekstiņš
Sniedze Sproģe
Guna Kalniņa-Priede
Dace Grīnberga
Inārijs Voits
Valērijs Gabrāns
Egils Tinte

Vilnis Bernards

Oksana Dumpe
Boriss Kņigins

Edgars Pudzis
Igors Markuševskis
Mārtiņš Cimermanis
Kurt Vander Eecken
Raimonds Vesers
Dita Erna Sīle
Inese Biukšāne
Elita Benga
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

ZM Iekšējā audita nodaļas vadītāja vietniece
ZM Iekšējā audita nodaļas vadītāja
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu
uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas
vecākā referente
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu
uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas
vecākā referente
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu
uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas
vadītāja
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu
uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas
vadītāja vietniece
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes
departaments, specializētais atašejs Briselē
ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes
departamenta, Stratēģijas analīzes nodaļas vecākā
referente
ZM Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja
ZM
Zivsaimniecības
departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais referents
ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības
atbalsta nodaļas vadītāja vietnieks
ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības
atbalsta nodaļas vecākā referente

Nepiedalās
1.
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta
direktore
2.
Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības fondu
ieviešanas departamenta direktors
3.
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes
teritorijas plānošanas nodaļas vadītājs
4.
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes
priekšsēdētājs
5.
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes
locekle
6.
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes
loceklis
7.
Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta
direktore
8.
Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktora
vietnieks
9.
LAD direktores vietnieks
10. Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas
koordinācijas departamenta Mūžizglītības attīstības
nodaļas juriskonsults
11. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts „ BIOR” direktora pienākumu
izpildītāja
12. Zivsaimniecības konsultatīvā padomes pārstāvis
13. Zivsaimniecības konsultatīvā padomes pārstāvis

Agnese Burgmane
Lelde Veidemane
Laura Mežniece

Aleksandra Freiberga
Ilze Lāce
Karīna Afremoviča
Ričards Derkačs
Zane Jansone
Edīte Kubliņa
Kristaps Pilskalns
Armands Stahovskis
Ilze Bartkeviča -Eglīte

Liene Jansone
Edmunds Valantis
Jānis Antons
Uldis Kristapsons
Dace Strautkalne
Monvīds Švarcs
Ilze Aleksandroviča
Felikss Klagišs
Indulis Āboliņš
Dainis Papāns
Olga Valciņa
Ēvalds Urtāns
Oļegs Ņemeņonoks
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1.Sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana
(A.Lapiņš)
A.Lapiņš atklāj Komitejas sēdi.
2.1. Informācija par ZRP ieviešanas progresu
(O.Dumpe, A.Lapiņš, S.Sproģe, I.Tinte, I.Voits, R.Vesers)
Nolemj pieņemt zināšanai LAD sniegto informāciju par ZRP ieviešanas progresu – iesniegto
un apstiprināto projektu skaitu, EZF administrēšanas rezultātiem, finansējuma apguvi u.c.
(1.pielikums).
2.2. Informācija par Zivsaimniecības Sadarbības tīkla (ZST) darbību un aktivitātēm
(M.Cimermanis, E.Pudzis, S.Sniedze, D.Grīnberga, E.Tinte, A.Lapiņš, I.Voits, I.
Markuševskis)
Nolemj:
1) pieņemt zināšanai SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (turpmāk –
LLKC) sniegto informāciju par ZST darbību un 2012.gadā īstenotajām aktivitātēm
(2.pielikums);
2) turpmāk, informējot Komitejas locekļus par ZST īstenotajām aktivitātēm, LLKC
sniegt plašāku informāciju par sasniegtajiem rādītājiem, uzskatāmi parādot
aktivitāšu īstenošanas rezultātus.

2.3. Informācija par ZRP nepārtrauktās novērtēšanas sistēmu
(E.Benga, I.Biukšāne, A.Lapiņš, I.Voits, S.Sproģe, R.Vesers)
Nolemj pieņemt zināšanai:
1) Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta ekspertu sniegto informāciju par
nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas ieviešanu (3.pielikums);
2) ierosinājumu par vienošanos ar Centrālo statistikas pārvaldi (turpmāk – CSP) par
atsevišķu datu vākšanu un uzkrāšanu Latvijas pagastu griezumā, kas nepieciešami
ZRP 4.prioritārā virziena novērtēšanai un nākamā plānošanas perioda 2014.2020.gadam atbalstāmās teritorijas zivsaimniecības vietējo rīcības grupu stratēģiju
īstenošanai noteikšanai – šobrīd, ņemot vērā teritoriālo iedalījumu, CSP neuzkrāj datus
par Latviju pagastu griezumā.
2.4. Informācija par ZRP ikgadējā progresa ziņojuma par 2012.gadu sagatavošanu
(E.Kubliņa, A.Lapiņš, V.Gabrāns, N.Riekstiņš, K. Vander Eecken, I. Voits)
Nolemj:
1) pieņemt zināšanai ZM sniegto informāciju par 2012.gada ZRP gada ziņojuma
sagatavošanu (4.pielikums),aicinājumu Komitejas locekļiem aktīvi iesaistīties gada
ziņojuma sagatavošanas/apstiprināšanas procesā kā arī ZM sniegto skaidrojumu, ka
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informācija par ZRP ieviešanas progresu, novērtēšanu un informācijas pasākumiem
(ZRP ziņojuma sastāvdaļa) sniegta arī no LAD, LVAEI un LLKC puses (darba
kārtības 2.1.-2.3.punkts). ZM aicina Komitejas locekļus sniegt savus priekšlikumus
vai ieteikumus par 2012.gada ziņojumu, kas tiks nosūtīts apstiprināšanai rakstiskās
procedūras veidā (līdz š.g. 14.jūnijam);
2) papildināt 2012. gada ziņojumu ar informāciju par kopējo nozvejas apjomu,
produktivitāti uz nodarbināto, nozvejas apjomu uz zvejas kuģi, kā arī iekļaut
informāciju par kopējiem nozvejas apjomiem sadalījumā pa zivju sugām.
3) pieņemt zināšanai EK sniegto viedokli par gada ziņojumu - lai nodrošinātu iespēju
iepriekš labi sagatavotai ziņojuma apspriešanai klātienē, būtu nepieciešams, lai
turpmāk tas ir pieejams savlaicīgi pirms Komitejas sēdes. Gada ziņojums ir svarīgs
instruments, kas sniedz iespēju Komitejas locekļiem veikt programmas uzraudzību un
novērtēt uzraudzības iestādes darbu un tāpēc visiem Komitejas locekļiem būtu
nepieciešams pilnībā izmantot šo iespēju un aktīvi iesaistīties ziņojuma apspriešanā.
3.1. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (ZRP 2014.-2020.)
(A.Lapiņš, I.Voits, E.Kubliņa, D.Grīnberga, V.Gabrāns, K. Vander Eecken)
Nolemj pieņemt zināšanai ZM sniegto informāciju par gatavošanos 2014.-2020.gada
plānošanas periodam (5.pielikums).
3.2. Kohēzijas politikas fondu darbības programma un Partnerības līgums
(B.Kņigins, A.Lapiņš, I.Voits, E.Kubliņa, N.Riekstiņš, S.Sniedze, D.Grīnberga,
V.Gabrāns, K. Vander Eecken, D.E.Sīle)
Nolemj:
1) pieņemt zināšanai FM sniegto informāciju par gatavošanos 2014.-2020.gada
plānošanas periodam – Partnerības līguma un Kohēzijas politikas fondu darbības
programmas sagatavošanas virzību un aicinājumu līdz š.g. 3.jūnijam sniegt savus
komentārus par Partnerības līguma un KP fondu darbības programmas projektu.
(6.pielikums);
2) Komitejas sekretariātam nosūtīt Komitejas locekļiem EK atsūtīto vēstuli ar
ieteikumiem un priekšlikumiem Partnerības līguma un 2014.-2020.gada ZRP darbības
programmas sagatavošanai.

Priekšsēdētājs

A. Lapiņš

Protokolēja

L. Mežniece
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