2012.gada 17.aprīļa 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.
ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore
4.
Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktora vietnieks
5.
LAD
Zivsaimniecības
un
valsts
atbalsta
departamenta direktors
6.
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece
7.
Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes
loceklis
8.
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome,
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs
9.
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome,
projektu speciālists
10. Zemgales plānošanas reģiona attīstības padome,
Padomes loceklis – tūrisma un lauku attīstības
speciālists
11. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes
loceklis
12. Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis
13. Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis
14. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Sugu
un biotopu aizsardzības nodaļas vecākais referents
Komitejas locekļi ar padomdevēja tiesībām:
1.
Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta
ERAF projektu uzraudzības nodaļas vecākā
referente
2.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts „BIOR”
3.
Latvijas Lauku foruma valdes loceklis
4.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis
5.
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
- Zivsaimniecības Sadarbības tīkla Sekretariāta

Vārds, Uzvārds
Aivars Lapiņš
Normunds Riekstiņš
Liene Jansone
Indulis Āboliņš
Andris Grundulis
Sniedze Sproģe
Dagnis Straubergs
Uldis Kristapsons
Jānis Antons
Dace Strautkalne
Monvīds Švarcs
Inārijs Voits
Didzis Šmits
Vilnis Bernards

Andžela Korotkoručko
Rafaels Joffe
Valdis Kudiņš
Igors Markuševskis
Edgars Linde
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6.
7.

vadītājs
Eiropas Komisijas pārstāvis
Eiropas Komisijas pārstāve

Citi dalībnieki:
1.
Zemgales plānošanas reģiona izpilddirektors
2.
Latgales plānošanas reģiona ES Struktūrfondu
Informācijas centra vadītāja
3.
Rīgas plānošanas reģiona ES Struktūrfondu
Informācijas centra vadītāja
4.
Zemkopības ministrijas Iekšējā audita nodaļas
vadītāja vietniece
5.
Zemkopības ministrijas Iekšējā audita nodaļas
vecākais referents
6.
Zemkopības ministrijas ES fondu finašu vadības
nodaļas vadītāja vietniece
7.
Zemkopības ministrijas ES fondu finašu vadības
nodaļas vecākā referente
8.
Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta
departamenta Fondu uzraudzības un informācijas
koordinācijas nodaļas vadītāja
9.
Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta
departamenta Fondu uzraudzības un informācijas
koordinācijas nodaļas vadītāja vietniece
10. Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta
departamenta Fondu uzraudzības un informācijas
koordinācijas nodaļas vecākā referente
11. Zemkopības
ministrijas
Zivsaimniecības
departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vadītāja
12. Zemkopības
ministrijas
Zivsaimniecības
departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vecākais referents
13. Zemkopības
ministrijas
Zivsaimniecības
departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vadītāja vietnieks
Nepiedalās
1.
Vides konsultatīvā padome
2.
Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības fondu
ieviešanas departamenta direktors
3.
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu
stratēģijas departamenta Uzņēmējdarbības un
inovāciju plānošanas nodaļas vadītāja
4.
Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta
direktore
5.
Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktora
vietnieks
6.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis
7.
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas
koordinācijas departamenta Mūžizglītības attīstīb
as nodaļas juriskonsults
8.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis
9.
Nodarbinātības valsts aģentūra, Direktora vietnieks

Michael Roitmann
Ilze Muriņa

Staņislavs Šķesters
Andris Kucins
Dace Grīnberga
Agnese Burgmane
Jānis Reblis
Diāna Urdziņa
Anta Logina
Inese Pastare
Ilze Lāce
Laura Mežniece
Edīte Kubliņa

Kristaps Pilskalns

Armands Stahovskis

Valērijs Gabrāns
Edmunds Valantis
Ieva Alhasova
Ilze Aleksandroviča
Felikss Klagišs
Ēvalds Urtāns
Dainis Papāns
Egīls Tinte
Raitis Imša
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10.

ES fondu jautājumos
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis

Oļegs Ņemeņonoks

1.Sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana
(A.Lapiņš)
A.Lapiņš atklāj Komitejas sēdi.
2.1. Informācija par ZRP finansējuma apguvi
(I.Āboliņš, A.Lapiņš, S.Sproģe, )
Nolemj pieņemt zināšanai LAD sniegto informāciju (1.pielikums) un uz nākošām Komitejas
sēdēm pieaicināt Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūta Lauku attīstības novērtēšanas
nodaļas vadītāju Elitu Bengu saistībā ar novērtēšanas jautājumiem.
2.2. Informācija par Zivsaimniecības Sadarbības tīkla darbību un aktivitātēm 2011.
un 2012.gadā
(E.Linde, A.Lapiņš, I.Voits)
Nolemj pieņemt zināšanai SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra sniegto
informāciju (2.pielikums)

3. Grozījumi projektu atlases kritērijos pasākumā „Investīcijas zvejas ostās un zivju
izkraušanas vietās”
(A.Lapiņš, E.Kubliņa, I.Voits, N.Riekstiņš)
Nolemj apstiprināt ZM ierosinātos grozījumus projektu atlases kritērijos (3.pielikums). ZM
veikt kritērija „Biedrības biedriem 2012.gada 1.janvārī piešķirtās nozvejas kvotas īpatsvars
LV Baltijas jūrā kopējās pieļaujamās nozvejas ietvaros” indikatīvā aprēķina biedrībām
precizēšanu – skaidrāki aprēķina piemērošanas principi.
4. Par atsevišķu ZRP pasākumu pārtraukšanu
(A.Lapiņš, M.Roitmann, I. Voits)
Nolemj atbalstīt ZM ierosinājumu par sekojošu ZRP pasākumu ieviešanas pārtraukšanu
(4.pielikums):
- Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana;
- Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana;
- Profesionālo iemaņu, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana.
5. Grozījumi ZRP finanšu plānā
(A.Lapiņš, D.Šmits, I.Voits, S.Sproģe, N.Riekstiņš, J.Antons, D.Straubergs, E.Kubliņa,
V.Kudiņš, S.Šķesters, A.Petermanis )
Izvērtējot Komitejas balsstiesīgo locekļu atšķirīgos viedokļus un ņemot vērā atbalstošo
vairākumu, nolemj:
- apstiprināt ZM ierosinātos grozījumus ZRP finanšu plānā (5.pielikums). ZM ierosinātos
grozījumus neatbalsta 6 balsstiesīgie Komitejas locekļi – LPS, 5 plānošanas reģioni;
- lai nodrošinātu efektīvu finansējuma izmantošanu un tā novirzīšanu zivsaimniecības
attīstībai atbilstoši šī brīža vajadzībām Latvijā, Komitejas locekļiem sniegt priekšlikumus ZM
par nepieciešamajām izmaiņām , piemēram, ZRP pasākumu atbalsta saņemšanas nosacījumos
vai projektu atlases kritērijos;
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- ZM sekot līdzi ZRP finansējuma apguvei un nepieciešamības gadījumā (par risku
finansējumu neapgūt) informēt Komitejas locekļus, virzīt jautājumu apspriešanai uz
Komitejas sēdi.
6. Informācija par gatavošanos 2014. – 2020.gada plānošanas periodam (prioritātes,
saistība ar Nacionālo attīstības plānu, novērtēšanas aktivitātes)
(A.Lapiņš, M.Roitmann)
Nolemj pieņemt zināšanai ZM un EK pārstāvju sniegto informāciju – plānots, ka:
- š.g. maija beigās ZM būs sagatavota un pieejama informācija sociālajiem un
ekonomiskajiem partneriem par aptuveno finansējuma īpatsvara sadalījumu prioritāšu
līmenī, izvēlētajiem pasākumiem (balstoties uz zivsaimniecības situāciju Latvijā,
partneru sniegtajiem priekšlikumiem un veikto analīzi), kā arī informācija par
galvenajām atšķirībām starp 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada plānošanas
periodu;
- EK oficiāli nāks klajā ar priekšlikumiem un nostāju par EJZF stratēģisko ietvaru un
rāmi š.g. jūlijā;
- pēc EK priekšlikuma saņemšanas, gatavojoties jaunajam plānošanas periodam,
Komitejas sēdē apspriesties par Latvijas prioritātēm zivsaimniecības attīstības jomā.

Priekšsēdētājs

A.Lapiņš

Protokolēja

L.Mežniece
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