5.pielikums

Zemkopības ministrija
23/09/2010
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Sagatavots un iesniegts Ministru kabinetā (saskaņā ar MK 11.04.2007.
rīkojuma Nr.201 doto uzdevumu) Informatīvais ziņojums par plāna
ieviešanu (bez iebildumiem iepriekš saskaņojot ar TM, FM un LPS):
◦ norādīta izpilde un sasaiste ar Rīcības programmas pasākumiem;
◦ atspoguļota un komentēta plānā noteikto sasniedzamo rādītāju izpilde;
◦ pievienota finanšu informācija par Rīcības programmas pasākumu ieviešanu un
informācija par apstiprināto un apmaksāto projektu skaitu ;
◦ norādīti nepieciešamie pasākumi turpmākai plāna izpildei, pamatojoties uz
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes lēmumiem un priekšlikumiem
◦ identificēts – lai sasniegtu plānā izvirzītos mērķus nepieciešama finanšu līdzekļu
pārdale, paredzot papildu finansējumu Rīcības programmas 1., 2. un
3.prioritārajam virzienam, pārdalot to no 4.prioritārā virziena



20.07.2010 Ministru kabineta sēdes protokols Nr.37 49.§
„Informatīvais ziņojums „Par Zivsaimniecības nozares stratēģiskā
plāna 2007.–2013.gadam ieviešanu””
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Finanšu līdzekļu nepieciešamība
prioritārajās jomās.

pasākumu

īstenošanai

◦ Saskaņā ar Kopējo Zivsaimniecības politiku, kuras īstenošanas
finanšu instruments ir Eiropas Zivsaimniecības fonds, svarīgākās
rīcības jomas:
 zvejniecības ilgtspēja
 atbalsts ražotājiem, pārstrādātājiem, izplatītājiem
 atbalsts akvakultūrai

◦ Saskaņā ar Zivsaimniecības nozares stratēģisko plānu 2007.2013.gadam, plāna uzdevumi prioritārā secībā:
 zvejniecība
 akvakultūra, iekšējo ūdeņu zveja un zivju apstrāde un tirdzniecība
 nozarē iesaistīto cilvēku spēju un teritoriju attīstība

◦ Ņemot vērā finanšu un ekonomisko situāciju valstī, kā arī
šajā sakarā noteiktās prioritātes atbalstam uzņēmējdarbībai,
īpaši eksportspējīgajās nozarēs (Zivsaimniecības eksports 2009.g. 87,6
milj.Ls, pozitīva ārējās tirdzniecības bilance - 2009.g. 34 milj. Ls)
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EZF apguve, tūkst. Ls
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Pasākums/aktivitāte

Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas
statuss

1.1.Zvejas
pārtraukšana

aktivitāšu

pilnīga Pasākumu ievieš ar Latvijas zvejas flotes
sabalansēšanas plānu 2008.-2013.g.

1.2.Zvejas
pārtraukšana

aktivitāšu

pagaidu Ieviešana nav uzsākta, jo pasākumu
ievieš
Regulā
noteiktos
īpašos
gadījumos, kuri līdz šim nav iestājušies

1.3.Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un Pasākums tiek ieviests
zvejas rīku selektivitātē
1.4.Sociāli ekonomiskie pasākumi:
Kompensācijas zvejniekiem

Pasākums tiek ieviests

Pirmstermiņa pensionēšanās

05.02.2010. UK lēmums par aktivitātes
neieviešanu

Profesionālā apmācība

05.02.2010. UK lēmums par aktivitātes
neieviešanu
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Tiek ieviests shēmu veidā (R. 1198/2006 – viena shēma neturpinās
ilgāk par 2 gadiem)









Pirmās shēmas ieviešana noslēgusies – no zvejas flotes ar
publisko atbalstu izņemti 84 kuģi
Izvērtējuma Tehniskā specifikācija Sabalansēšanas plāna
ieviešanas izvērtējuma veikšanai saskaņā ar 05.02.2010.
Uzraudzības komitejas (UK) lēmumu saskaņota ar UK
locekļiem (kas UK laikā pieteicās)
Piesaistot ārējos ekspertus, veikts Sabalansēšanas plāna
ieviešanas izvērtējums – 25.05.2010
Sabalansēšanas plāna izvērtējuma rezultāti apspriesti un
pieņemts lēmums par turpmāko rīcību Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes sēdē 18.06.2010
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Esošās situācijas izvērtējums un analīze:
- Latvijas zvejas flotes kapacitāte
- Zvejai pieejamie zivju resursi
- Zvejniecības sektora ekonomiskās darbības analīze



Īstermiņa un ilgtermiņa prognoze:
- Zvejai pieejamo resursu prognoze
- Zvejniecības sektora ekonomiskās darbības prognoze (ieņēmumi,
izmaksas)



Secinājumi un priekšlikumi – optimālie un plāna ietvaros
rekomendētie sasniedzamie rādītāji
* Sabalansēšanas plāna izvērtējums pieejams ZM tīmekļa vietnē
http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1327&id=10708
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Secinājums - nepieciešams
sabalansēšanas pasākumus
Izvērtējuma rezultāti

turpināt

zvejas

flotes

Zivsaimniecības
konsultatīvās
padomes lēmums

Rekomendētais
samazinājums spēkā
esošā plāna
ietvaros

2097 GT
(indikatīvi
17 kuģi)

Rekomendētais
samazinājums 2535 GT
(indikatīvi 65 kuģi)

Rekomendētais
optimālais
samazinājums

3191 GT
(indikatīvi
117 kuģi)

Par finansējuma
pārdali no RP
4.virziena
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Indikatīvi nepieciešamais finansējums,
milj. Ls
Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana
Kompensācijas zvejniekiem

9,4

Finanšu avots
Atlikums
attiecīgajos
1.virziena
pasākumos

4,4

Papildu
finansējums

5,0

9

Sabalansēšanas plāna izvērtējuma laikā veiktās aptaujas rezultāti:
18%

21%

izmanto privātām
vajadzībām
investē atpakaļ zvejniecībā

22%
39%

investē ar zivsaimniecību
saistītā jomā
investē ar zivsaimniecību
nesaistītā jomā

Ieguldījumi projektos (informācija no LAD IS):
Kuģu
modernizācijā
5 projekti
0,1 milj. Ls
Kopīgās
rīcībās
4 projekti
2,6 milj. Ls

Zivju apstrādē
12 projekti
2,6 milj. Ls

27 projekti
10,1 milj. Ls
(attiecināmās
izmaksas)

Ostās
6 projekti
4,8 milj. Ls
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Pasākums/aktivitāte

Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas statuss

2.1.Investīcijas akvakultūras uzņēmumos

Pasākums tiek ieviests

Investīcijas akvakultūras uzņēmumos
05.02.2010.
- profesionālā apmācība neieviešanu
2.2.Ūdens vides pasākumi

2.3.Akvakultūras
ierobežošana

dzīvnieku

2.4.Zveja iekšējos ūdeņos
2.5.Zvejas un akvakultūra
apstrāde un mārketings

UK

lēmums

par

aktivitātes

Pasākums tiek ieviests

slimību Pasākumu ievieš pēc PVD veiktā monitoringā
konstatētiem
slimību
gadījumiem
un
izstrādātas slimību apkarošanas programmas.
MK 10.08.2010. noteikumi Nr.754
Pasākums tiek ieviests
produktu Pasākums tiek ieviests

Zvejas un akvakultūra produktu apstrāde 05.02.2010.
un mārketings
neieviešanu
- profesionālā apmācība

UK

lēmums

par

aktivitātes
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Konceptuāls lēmums par kredītu fonda izveidi 05.02.2010. Rīcības
programmas UK
Izveidots Kredītu fonds pasākumu “Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”
un “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” ieviešanai
Izsludināts publiskais finansējums 5 milj. Ls apmērā

Investīcijas akvakultūrā - 59% no apstiprinātā publiskā finansējuma –
augstvērtīgu zivju sugu audzēšanai baseinos slēgta tipa būvēs

Finanšu līdzekļu atlikums, ņemot vērā uzņemtās saistības:
Investīcijas akvakultūras uzņēmumos => 0
Ūdens vides pasākumi – 5 gadu periodam uzņemtās saistības pārsniedz
pieejamo finansējumu
Apstiprinot pasākumos Investīcijas akvakultūras uzņēmumos un Zvejas
un akvakultūras produktu apstrāde pēdējā kārtā iesniegtos projektus
atlikums 2.virzienā – 7 milj. Ls
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Pasākums/aktivitāte

Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas
statuss

3.1.Kopīgas rīcības pasākumi

Pasākums tiek ieviests

Investīcijas ražošanas,
pārstrādes vai mārketinga iekārtās un
infrastruktūrā

Pasākums tiek ieviests

Profesionālo
iemaņu, Pasākums tiek ieviests
partnerattiecību,
sadarbības
un
pieredzes apmaiņas veicināšana
3.2.Ūdens
faunas
aizsardzība un attīstība

un

floras Ieviešana no 2011.gada - Eiropas
Komisijā apstiprināta Latvijas zušu
pārvaldības plāna īstenošanai.

3.3.Investīcijas zvejas ostās un zivju Pasākums tiek ieviests
izkraušanas vietās

3.4.Jaunu noieta tirgu sekmēšana un Pasākums tiek ieviests
reklāmas kampaņas
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Investīcijas –




Investīcijas ražošanā, pārstrādē, mārketingā -

transports, zivju
noliktavas (akvakultūra), zvejas produktu pirmapstrāde
Ostās – zvejas kuģu piestātnes, mols, zivju šķirošanas,
saldēšanas būves

Finanšu atlikums, ņemot vērā uzņemtās saistības:
 Aktivitātē Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga
iekārtās un infrastruktūrā finansējums nepietiekams kārtas
izsludināšanai (atlikums – 353 tūkst. Ls, viena projekta vidējais publiskais
finansējums šajā pasākumā – 554 tūkst. Ls)


Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās – vienas
kārtas izsludināšanai 4,2 milj. Ls
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No apakšas uz augšu princips (bottom-up)
Pasākumus ievieš - vietējas rīcības grupas (pieņem projektu
iesniegumus, izvērtē to atbilstību pašu sagatavotai teritorijas attīstības
stratēģijai, kuras īstenošanai EZF pasākumos atbalstu piešķīris LAD, un
tajā noteiktajām prioritātēm)



VRG sastāvs – jebkurš interesents, tajā skaitā privātais sektors, NVO,
vietējās pašvaldības…



Lēmējinstitūcijā –
◦ ekonomiskie un sociālie partneri vismaz 50%, tajā skaitā vismaz 1/3
zivsaimnieki
◦ pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvji ne vairāk kā 50%



Darbības saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju izvēlās
grupa… Lielāko daļu darbību veic privātais sektors (Regulas
1198/2006 45.panta 4.punkts)
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Pasākums/aktivitāte
Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana

Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas
statuss
Pasākums tiek ieviests

VRG darbības nodrošināšana, prasmju apguve, Pasākums tiek ieviests
teritoriju aktivizēšana
Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

Pasākuma ieviešana nav uzsākta



ZM kā Vadošās iestādes lēmums ņemot vērā pareizas finanšu vadības principus un
LV budžeta iespējas – izsludināt pieteikšanos stratēģiju iesniegšanai no
01.09.2009.- 01.10.2009 uz publisko atbalstu 4,9 milj. Ls apmērā



01.07.2009 saskaņā ar normatīvajiem aktiem izsludināta pieteikšanās stratēģiju
iesniegšanai atbalsta saņemšanai EZF pasākumu īstenošanai



Iesniegumu pieņemšana LAD 01.09.2009.- 01.10.2009.



2010.g februāris – 24 Vietējās rīcības grupas saskaņā ar normatīvajiem aktiem
saņem LAD lēmumu par publiskā atbalsta piešķiršanu stratēģijas īstenošanai līdz
2013.gadam, kurā norādīts publiskā atbalsta apjoms, kas iegūts sadalot izsludinātos
4,9 milj. Ls
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N.p.k.

1.

2.
3.
4.
5.

EZF prioritārais virziens

Pasākumi Kopienas zvejas flotes
sabalansēšanai
Akvakultūra, zveja iekšējos
ūdeņos, zivsaimniecības un
akvakultūras produktu apstrāde
un mārketings
Kopējās ieinteresētības pasākumi
Zivsaimniecības reģionu
ilgtspējīga attīstība
Tehniskā palīdzība
kopā

Kopējais publiskais
finansējums pēc finanšu
līdzekļu pārdales, milj.Ls

RP iezīmētais kopējais
publiskais finansējums,
milj.Ls
19,5

+5

24,5

+5
43,2
22,6
27,1
4,6
117

+5
- 15

48,2
27,6
12,1
4,6
117
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Grozījumi
Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.-2013.gadam
finanšu plānā
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Vecā redakcija*
Prioritārais virziens

1. Pasākumi Kopienas zvejas flotes
sabalansēšanai
2. Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zvejas un
akvakultūras produktu apstrāde un realizācija
3. Kopējās ieinteresētības pasākumi
4. Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība
5. Tehniskā palīdzība
Kopā

Kopējais
sabiedriskais
finansējums
27 814 590

EZF
līdzfinansējums

Valsts
līdzfinansējums

20 860 942

6 953 648

EZF
līdzfinansējuma
likme
75 %

61 505 000

46 128 750

15 376 250

75 %

32 204 000
38 548 635
6 615 194
166 687 419

24 153 000
28 911 476
4 961 395
125 015 563

8 051 000
9 637 159
1 653 799
41 671 856

75 %
75 %
75 %
75 %

Kopējais
sabiedriskais
finansējums
34 928 946

EZF
līdzfinansējums

Valsts
līdzfinansējums

26 196 709

8 732 237

EZF
līdzfinansējuma
likme
75 %

68 619 356

51 464 517

17 154 839

75 %

39 318 356
17 205 567

29 488 767
12 904 175

9 829 589
4 301 392

75 %
75 %

6 615 194
166 687 419

4 961 395
125 015 563

1 653 799
41 671 856

75 %
75 %

Jaunā redakcija*
Prioritārais virziens

1. Pasākumi Kopienas zvejas flotes
sabalansēšanai
2. Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zvejas un
akvakultūras produktu apstrāde un mārketings
3. Kopējās ieinteresētības pasākumi
4. Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība
5. Tehniskā palīdzība
Kopā

*finansējuma apjoms norādīts eiro
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