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Grozījumi RP (1)
Grozījumi paredz precizēt pasākumu ieviešanas
termiņus.
• Pasākuma “Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana”
ieviešana tiks uzsākta no 2011.gada 1.janvāra, jo
nepieciešams veikt akvakultūras dzīvnieku neeksotisko
slimību monitoringu un izstrādāt un EK apstiprināt slimību
apkarošanas programmu
• Vietējo rīcības grupu un to izstrādāto teritorijas attīstības
stratēģiju atlase 4.virziena pasākumu ietvaros tika uzsākta
ar kārtas izsludināšanu no 01.09.2009.- 01.10.2009.

Grozījumi RP (1)
Pašreizējā redakcija ZRP:

136. Rīcības programmas ietvaros paredzēto Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta pasākumu ieviešana tiks uzsākta ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.jūlijam.
…
4.prioritārā virziena ietvaros ZVRG un to izstrādāto teritorijas attīstības
stratēģiju izvērtēšana un atlase tiks veikta ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.jūlijam.
Jaunā redakcija ZRP:
136. Rīcības programmas ietvaros paredzēto Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta pasākumu ieviešana tiks uzsākta ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.jūlijam,
izņemot pasākumu “Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana”, kura
ieviešana tiks uzsākta ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.janvārim.
4.prioritārā virziena ietvaros ZVRG un to izstrādāto teritorijas attīstības
stratēģiju izvērtēšana un atlase tiks veikta ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.martam.

Grozījumi RP (2)
Tehnisks grozījums, lai precizētu Zvejas flotes piepūles
sabalansēšanas plāna darbības termiņu. Tas izstrādāts laika periodam
no 2008.-2013.gadam.
Pašreizējā redakcija ZRP:

139. Latvijas Nacionālā zvejas flotes piepūles sabalansēšanas plāna
2007.-2013.gadam (turpmāk – Sabalansēšanas plāns), kas izstrādāts,
pamatojoties uz Regulas Nr.1198/2006 21., 22. un 23.pantu, darbības
laiks ir no 2007.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.
Jaunā redakcija ZRP:
139. Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāns 2008.-

2013.gadam (turpmāk – Sabalansēšanas plāns), kas izstrādāts,
pamatojoties uz Regulas Nr.1198/2006 21., 22. un 23.pantu, darbības
laiks ir no 2008.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.

Grozījumi RP (3)
Precizējums saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu Latvijā.
Pašreizējā redakcija ZRP:
419. Atbilstoši šiem kritērijiem, par zivsaimniecībai nozīmīgām teritorijām uzskata
rajonus Kurzemes un Vidzemes piekrastē, kā arī Latgales reģionā, t.i., Cēsu,
Daugavpils, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Ogres, Rēzeknes, Rīgas, Talsu,
Tukuma, Valmieras un Ventspils rajonu teritorijās. Teritoriju atlase veikta
pamatojoties uz zivsaimniecībā nodarbināto un zivsaimniecības uzņēmumu
īpatsvaru. Šajās teritorijās tas veido 1 % līdz 23,8 % no zivsaimniecībā
nodarbinātajiem un 1 % līdz 21,3 % no uzņēmumiem.
Jaunā redakcija ZRP:
419. Atbilstoši šiem kritērijiem, par zivsaimniecībai nozīmīgām teritorijām uzskata
rajonus Kurzemes un Vidzemes piekrastē, kā arī Latgales reģionā, t.i., Cēsu,
Daugavpils, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Ogres, Rēzeknes, Rīgas, Talsu,
Tukuma, Valmieras un Ventspils rajonu teritorijās saskaņā ar Latvijas
administratīvi teritoriālo iedalījumu līdz 2009.gada 30.jūnijam. Teritoriju atlase
veikta pamatojoties uz zivsaimniecībā nodarbināto un zivsaimniecības
uzņēmumu īpatsvaru. Šajās teritorijās tas veido 1 % līdz 23,8 % no
zivsaimniecībā nodarbinātajiem un 1 % līdz 21,3 % no uzņēmumiem.

Grozījumi RP (4)
•

Grozījums saskaņā ar LZRA reorganizāciju, lai uz atbalstu pasākumā
„Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”
varētu pretendēt valsts kapitālsabiedrība (vai atvasināta publiska persona), kas
nodarbosies ar zivju resursu atražošanu.

Pašreizējā redakcija ZRP:

356. Atbalsta saņēmēji
Biedrības (zivsaimniecības nozares asociācijas, nevalstiskas organizācijas
u.c.), ražotāju organizācijas, valsts vai pašvaldību iestādes, ūdeņos esošo
būvju un konstrukciju īpašnieki, nomnieki.
Jaunā redakcija ZRP:

356. Atbalsta saņēmēji
Biedrības (zivsaimniecības nozares asociācijas, nevalstiskas organizācijas
u.c.), ražotāju organizācijas, vietējās pašvaldības, valsts kapitālsabiedrības,
atvasinātas publiskas personas, ūdeņos esošo būvju un konstrukciju īpašnieki,
nomnieki.

Grozījumi RP (5)
• Tehnisks grozījums ZRP, sakarā ar Zemkopības
ministrijas strukturālajām izmaiņām 2009.gada
1.jūlijā

