2010.gada 5.februāra Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas
piektās sēdes protokols
Nr. 2010/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 Starptautisko lietu un
stratēģijas
analīzes
departamenta
direktors,
komitejas priekšsēdētājs
2.
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politika
departamenta direktors, komitejas priekšsēdētāja
vietnieks
3.
Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta
departamenta direktore
4.
Lauku atbalsta dienesta direktore
5.
Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts
atbalsta departamenta direktors
6.
Zivsaimniecības konsultatīvā padomes pārstavis,
Latvijas Zivsaimnieku savienības prezidents
7.
Zivsaimniecības konsultatīvā padomes pārstāvis,
Latvijas Zivrūpnieku savienības prezidents
8.
Zivsaimniecības konsultatīvā padomes pārstāvis,
Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācijas valdes
priekšsēdētāja vietnieks
9.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
Attīstības instrumentu departamenta Struktūrfondu
vadības nodaļas vecākais eksperts
10.
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece lauku
attīstības un pagastu pašvaldību jautājumos
Komitejas locekļi ar padomdevēja tiesībām:
1.
Lauku atbalsta dienesta direktores vietnieks
2.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
valdes priekšsēdētājs
3.
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu
stratēģijas departamenta Publiskās infrastruktūras
plānošanas nodaļas vadītāja
4.
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas
koordinācijas departamenta Mūžizglītības attīstības
nodaļas juriskonsults
5.
Latvijas Lauku foruma valdes loceklis
6.
Nodarbinātības valsts aģentūras Direktores
vietniece Eiropas Sociālā fonda jautājumos
7.
Zivsaimniecības konsultatīvā padomes pārstāvis,

Vārds, Uzvārds
Aivars Lapiņš
Normunds Riekstiņš
Liene Jansone
Anna Vītola-Helviga
Andris Grundulis
Inārijs Voits
Didzis Šmits
Egils Tinte
Mārtiņš Vērdiņš
Sniedze Sproģe

Indulis Āboliņš
Mārtiņš Cimermanis
Inese Lase
Dainis Papāns
Āris Ādlers
Anita Jākobsone
Igors Markuševskis
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8.
9.

10.
11.

Kurzemes
Zvejnieku
asociācijas
valdes
priekšsēdētājs
Zivsaimniecības konsultatīvā padomes pārstāvis,
Latvijas Zvejnieku federācijas priekšsēdētājs
Zivsaimniecības konsultatīvā padomes pārstāvis,
Latvijas
Zivju
audzētāju
asociācijas
izpildinstitūcijas pārstāvis
Eiropas Komisijas pārstāvis
Eiropas Komisijas pārstāve

Citi dalībnieki:
1.
Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta
departamenta Fondu uzraudzības un informācijas
koordinācijas nodaļas vadītāja
2.
Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta
departamenta Fondu uzraudzības un informācijas
koordinācijas nodaļas vecākais referents
3.
Zemkopības
ministrijas
Zivsaimniecības
departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vadītāja
4.
Zemkopības
ministrijas
Zivsaimniecības
departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vecākais referents
5.
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības
departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vecākais referents
6.
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas
analīzes nodaļas vecākā referente
Nepiedalās
1.
Pārtikas un veterinārais dienesta Veterinārās
uzraudzības departamenta Zoonožu uzraudzības
sektora vecākais eksperts
2.
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes
loceklis
3.
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes
loceklis
4.
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes
loceklis
5.
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes
loceklis – tūrisma un lauku attīstības speciālists
6.
Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes
priekšsēdētajs
7.
Vides konsultatīvā padomes pārstāvis
8.
Vides konsultatīvā padomes pārstāvis
9.
Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamenta
Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vecākā
referente
10.
Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības fondu
ieviešanas departamenta direktors
11.
Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta
direktore
12.
Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktora

Ēvalds Urtāns
Oļegs Ņemeņonoks
Michel Tillieut
Ilze Muriņa

Inese Pastare

Artjoms Samuilovs
Edīte Kubliņa

Kristaps Pilskalns

Armands Stahovskis
Elza Šusta

Mārtiņš Seržants
Jānis Vītoliņš
Viktors Litaunieks
Monvīds Švarcs
Dace Strautkalne
Dagnis Straubergs
Jānis Brizga
Roberts Siliņš
Astrīda Pūriņa
Edmunds Valantis
Ilze Aleksandroviča
Felikss Klagišs
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13.
14.

vietnieks
Latvijas Zivju resursu aģentūras Informācijas
Aleksandrs Kozlovskis
nodaļas vadītājs
Pārtikas un veterinārais dienesta Pārtikas
uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes
Vija Ķepīte
pārtikas ražošanas uzraudzības daļas Zvejas
produktu uzraudzības sektora vadītāja
1.Sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana
(A.Lapiņš)

A.Lapiņš atklāj ZRP komitejas 5. sēdi.
2. Informācija par ZRP ieviešanu
(I.Āboliņš, A.Lapiņš, I.Muriņa, I.Markuševskis, S.Sproģe, N.Riekstiņš)
Nolemj:
1. pieņemt zināšanai informāciju par ZRP īstenošanu 2009.gadā un plānotajām darbībām
2010.gadā (Pielikums Nr.1);
2. pieņemt zināšanai Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) pārstāvja informāciju, ka EK
pagaidām neplāno pagarināt finansējuma apguves „n+2” periodu par vienu gadu (uz
„n+3” periodu), jo tas kavētu līdzekļu ieplūšanu sektorā un laicīgu finansējuma apguvi
kopumā;
3. pieņemt zināšanai I.Markuševska piedāvājumu atbalstu saņēmējiem izmaksāt eiro
valūtā;
4. pieņemt zināšanai I. Voita sniegto informāciju/priekšlikumu par zvejas aktivitāšu
pilnīgo pārtraukšanu – II etapu (2010. – 2011. gads)”
5. pirms Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna 2008. - 2013.gadam
izvērtējuma uzsākšanas, uzdevuma tehnisko specifikāciju saskaņot ar ieinteresētajiem
Uzraudzības komitejas locekļiem (7.pielikums).
3. Kredītfonda pamatprincipu piemērošana un ieviešana ZRP pasākumu ietvaros
(E.Kubliņa, A.Lapiņš, L.Jansone, I.Muriņa, I.Voits, O.Ņemeņonoks, D.Šmits, E.Tinte,
A.Vītola-Helviga)
Nolemj:
1. konceptuāli atbalstīt kredītfonda pamatprincipu piemērošanu un ieviešanu ZRP
pasākumu ietvaros. Zemkopības ministrijai turpināt darbu pie detalizētu nosacījumu
izstrādes un nodrošināt to saskaņošanu ar sociālekonomiskajiem partneriem atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Pielikums Nr. 2);
2. noteikt, ka Kredītfonda vajadzībām izmantojamais finansējuma apjoms ir 20% apmērā
no 2.prioritārā virziena atlikušā finansējuma.
3. pieņemt zināšanai EK viedokli, ka Kredītfonda ieviešanas nolūkos nav nepieciešams
veikt grozījumus ZRP, bet ir jāveic precizējumi vadības un kontroles sistēmas aprakstā
(par kuriem, savukārt, ir jāinformē EK).
4. Informācija par Valsts zivsaimniecības sadarbības tīkla izveidošanas
pamatprincipiem, uzdevumiem un plānotajām darbībām
(A.Lapiņš, M.Cimermanis, N.Riekstiņš, I.Voits, S.Sproģe, D.Šmits)
Nolemj:
1. pieņemt zināšanai SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk –
LLKC) informāciju par Valsts zivsaimniecības sadarbības tīklu – izveidošanas
pamatprincipiem, struktūru un uzdevumiem (Pielikums Nr. 3);
2. izvērtēt nepieciešamību un pamatotību izveidot Valsts zivsaimniecības sadarbības
tīkla Sadarbības padomi, vai šādu uzdevumu veikšanai izmantot citu esošu struktūru,
piemēram, Zivsaimniecības konsultatīvo padomi.
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5. Par atsevišķu Rīcības programmas pasākumu neieviešanu:
1) 1.prioritārā virziena pasākuma „Sociāli ekonomiskie pasākumi” aktivitātes
„Pirmstermiņa pensionēšanās” un „Profesionālā apmācība”
2) 2.prioritārā virziena pasākumu „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” un „Zvejas
akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” aktivitātes „Profesionālā apmācība”
(A.Lapiņš, N.Riekstiņš)
Nolemj apstiprināt bez iebildumiem 1.prioritārā virziena pasākuma „Sociāli ekonomiskie
pasākumi” aktivitāšu „Pirmstermiņa pensionēšanās” un „Profesionālā apmācība”, kā arī
2.prioritārā virziena pasākumu „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” un „Zvejas
akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” aktivitātes „Profesionālā apmācība”
neieviešanu un veikt attiecīgus grozījumus ZRP.
6. Ierosinātie grozījumi ZRP
(A.Lapiņš, I.Muriņa, I.Āboliņš, I.Voits, I.Markuševskis)
Nolemj:
1. Apstiprināt ierosinātos grozījumus ZRP.
2. Ņemt vērā EK norādījumus:
- grozījumu ZRP 136.punktā norādīto termiņa pagarinājumu attiecināt tikai uz pasākumu
"Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana”;
- pievienot zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju karti, kas aktualizēta atbilstoši Latvijas
administratīvi teritoriālajam iedalījumam pēc 2009.gada 1.jūlija.
7. Grozījumi ZRP pasākumu projektu atlases kritērijos:
1) pasākums „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”;
2) pasākums „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un
infrastruktūrā”.
(A.Lapiņš, S.Sproģe, E.Kubliņa)
Nolemj:
Ierosinātos grozījumus ZRP pasākumu „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” un
„Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” apstiprināt bez
iebildumiem. Saskaņot Zemkopības ministrijas ierosināto priekšlikumu par projektu
iesniegumu nepārtraukto pieņemšanu un vērtēšanas kārtību.
A.Lapiņš pasludina sēdi par slēgtu.

Priekšsēdētājs

A.Lapiņš

Protokolēja

A.Samuilovs
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