2011.gada 13.maija Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas
septītās sēdes protokols
Nr.2011/UK-1
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 Valsts sekretāra vietnieks,
Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes
departamenta direktors, komitejas priekšsēdētājs
2.
Zemkopības
ministrijas
Zivsaimniecības
departamenta direktors, komitejas priekšsēdētāja
vietnieks
3.
Lauku atbalsta dienesta direktores Annas VītolasHelvigas
vietā
Lauku
atbalsta
dienesta
Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta
direktora vietnieks, Zivsaimniecības daļas vadītājs
4.
Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts
atbalsta departamenta direktors
5.
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece
6.
Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes
loceklis
7.
Vides konsultatīvās padomes pārstāvis
8.
Vides konsultatīvās padomes pārstāvis
9.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis
10. Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis
11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Sugu
un biotopu aizsardzības nodaļas vecākais referents
Komitejas locekļi ar padomdevēja tiesībām:
1.
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas
koordinācijas departamenta Mūžizglītības attīstības
nodaļas juriskonsults
2.
Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks
3.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts „BIOR”
4.
Latvijas Lauku foruma valdes loceklis
5.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis
6.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis
7.
Eiropas Komisijas pārstāvis
8.
Eiropas Komisijas pārstāve

Vārds, Uzvārds
Aivars Lapiņš
Normunds Riekstiņš

Rinalds Vācers

Andris Grundulis
Sniedze Sproģe
Dagnis Straubergs
Valērijs Gabrāns
Egils Tinte
Inārijs Voits
Didzis Šmits
Vilnis Bernards

Dainis Papāns
Indulis Āboliņš
Rafaels Joffe
Ojārs Beķeris
Igors Markuševskis
Oļegs Ņemeņonoks
Simona LUPU
Ilze Muriņa
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Citi dalībnieki:
1.
Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta
vecākais konsultants
2.
Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta
vadītāja
3.
Zemkopības ministrijas specializētais atašejs
4.
Rīgas plānošanas reģiona ES Struktūrfondu
Informācijas centra vadītāja
5.
SIA Baltijas konsultācijas pārstāve - novērtētāja
6.
Zemkopības ministrijas Iekšējā audita nodaļas
vadītāja vietniece
7.
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas
analīzes nodaļas vadītājs
8.
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas
analīzes nodaļas vecākā referente
9.
Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta
departamenta Fondu uzraudzības un informācijas
koordinācijas nodaļas vadītāja
10. Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta
departamenta Fondu uzraudzības un informācijas
koordinācijas nodaļas vadītāja vietniece
11. Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta
departamenta Fondu uzraudzības un informācijas
koordinācijas nodaļas vecākā referente
12. Zemkopības
ministrijas
Zivsaimniecības
departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vadītāja
13. Zemkopības
ministrijas
Zivsaimniecības
departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vecākais referents
14. Zemkopības
ministrijas
Zivsaimniecības
departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vadītāja vietnieks
Nepiedalās
1.
Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta
departamenta direktore
2.
Pārtikas un veterinārā dienesta Veterinārās
uzraudzības departamenta Zoonožu uzraudzības
sektora vecākais eksperts
3.
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes
loceklis
4.
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes
loceklis
5.
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes
loceklis
6.
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes
loceklis – tūrisma un lauku attīstības speciālists
7.
Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības fondu
ieviešanas departamenta direktors

Māris Vītiņš
Gunta Švarce
Māris Bērziņš
Dace Grīnberga
Sanita Kovaļeva
Agnese Burgmane
Jānis Šnaksis
Elza Šusta

Inese Pastare

Ilze Klusa

Sanita Vanaga
Edīte Kubliņa

Kristaps Pilskalns

Armands Stahovskis

Liene Jansone
Mārtiņš Seržants
Jānis Vītoliņš
Viktors Litaunieks
Monvīds Švarcs
Dace Strautkalne
Edmunds Valantis
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8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu
stratēģijas departamenta Uzņēmējdarbības un
inovāciju plānošanas nodaļas vadītāja
Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta
direktore
Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktora
vietnieks
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis
Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece
nodarbinātības politikas jautājumos
Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzraudzības
departamenta Dzīvnieku izcelsmes pārtikas
ražošanas uzraudzības daļas Zvejas produktu
uzraudzības sektora vadītāja
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra Valdes priekšsēdētājs

Ieva Alhasova
Ilze Aleksandroviča
Felikss Klagišs
Ēvalds Urtāns
Anita Jākobsone
Vija Ķepīte
Mārtiņš Cimermanis

1.Sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana
(A.Lapiņš)
A.Lapiņš atklāj ZRP komitejas 7.sēdi.
2. 2010. gada ziņojums par ZRP darbības īstenošanu
(A.Lapiņš, E.Kubliņa, D.Straubergs, I.Voits, S.LUPU, S.Sproģe, R.Vācers, O.Beķeris,
D.Grīnberga, V.Gabrāns)
Nolemj:
1. apstiprināt ZRP gada ziņojumu (1.pielikums) ar nosacījumu, ka ZM:
1.1. jāpapildina ziņojums ar:
- kvalitatīvo analīzi (ziņojuma 3.6.sadaļa) ZRP pasākumu griezumā, ietverot pasākumam
specifisku un to raksturojošu informāciju;
- informāciju par nepieciešamību pārskatīt 4.prioritārā virziena ieviešanu nacionālo
normatīvo aktu līmenī – zivsaimniecības nozīmīgo teritoriju pārskatīšana, sašaurināšana un
aktivitāšu tuvināšana zivsaimniecībai;
1.2. jāveic tehniski precizējumi atbilstoši Eiropas Komisijas rekomendācijām;
2. pieņemt zināšanai Komitejas locekļu izteiktos priekšlikumus un informāciju par
iespējamām un nepieciešamajām izmaiņām ZRP pasākumu ietvaros:
- „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” – izvērtēt pasākuma ieviešanu un
veikt nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, lai ieguldījumu ietekmi uz
zivsaimniecības sektoru padarītu būtiskāku;
- „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” – palielināt
kopējā attiecināmo izmaksu summu vienam atbalsta pretendentam 2007. – 2013. gada
plānošanas periodā;
- „Zveja iekšējos ūdeņos” ņemt vērā iekšējo ūdeņu aktīvo izmantošanu un nozīmi
makšķerēšanā.
3. ZRP Vidus termiņa novērtējums
(S.Kovaļeva, A.Lapiņš, N.Riekstiņš, S.LUPU, I.Voits, S.Sproģe, D.Šmits, D.Straubergs,
I.Muriņa)
Nolemj apstiprināt ZRP Vidus termiņa novērtējuma ziņojumu (2.pielikums) ar nosacījumu,
ka novērtētājiem:
1. jāpapildina novērtējums ar skaidrojumu attiecībā uz Zvejas flotes kapacitātes rādītājiem,
norādot, ka tie palielinājušies saistībā ar Eiropas Komisijas lēmumu par papildu kapacitātes
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izmantošanu tāljūras flotē atbilstoši dalībvalsts līdz iestāšanās brīdim ES pieņemtajiem
lēmumiem par kuģu iegādes atļaušanu;
2. jāprecizē novērtētāju izteiktie priekšlikumi, t.i. jānosaka specifiskāki un konkrētāki
priekšlikumi;
3. jāizvērtē Komitejas locekļu izteiktie priekšlikumi, ierosinājumi un jāprecizē novērtējuma
ziņojums.

4. Kopējās Zivsaimniecības politikas reforma un Eiropas Zivsaimniecības fonda
nākotne - pašreizējais stāvoklis
(A.Lapiņš, S.LUPU, I.Muriņa, D.Šmits, I.Voits, S.Sproģe, J.Vītiņš)
Nolemj pieņemt zināšanai:
1. Eiropas Komisijas sniegto informāciju par Kopējās Zivsaimniecības politikas reformu un
Eiropas Zivsaimniecības fonda nākotni (3.pielikums);
2. Komitejas locekļu izteikto viedokli par svarīgākajām vajadzībām un interesēm Latvijas
zivsaimniecības nozares atbalstam pēc 2013.gada.

Priekšsēdētājs

A.Lapiņš

Protokolēja

I.Klusa
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