2008.gada 12.decembra Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas
ceturtās sēdes protokols
Nr. 2008/UK-4
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,
komitejas priekšsēdētājs
2.
Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un
valsts atbalsta departamenta direktora vietniece
3.
Vides konsultatīvās padomes pārstāvis, Engures
ezera dabas parka fonda direktors
4.
Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks
5.
Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts
atbalsta departamenta direktors
6.
Valsts zivsaimniecības pārvaldes priekšnieks
7.
Pārtikas un veterinārā dienesta Veterinārās
uzraudzības departamenta eksperts
8.
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece lauku
attīstības un pagastu pašvaldību jautājumos
9.
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas
projektu vadītāja
10.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis
11.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis
12.
Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamenta
Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vecākā
referente
Komitejas locekļi ar padomdevēja tiesībām:
1.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
valdes priekšsēdētājs
2.
Nodarbinātības valsts aģentūras direktores vietniece
Eiropas Sociālā fonda jautājumos
3.
Latvijas Lauku foruma valdes priekšsēdētājs
4.
Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta
Investīciju politikas nodaļas vecākā referente
5.
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas
koordinācijas departamenta direktores vietnieks
6.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis,

Vārds, Uzvārds
Aivars Lapiņš
Liene Jansone
Roberts Šiliņš
Indulis Āboliņš
Andris Grundulis
Normunds Riekstiņš
Mārtiņš Seržants
Sniedze Sproģe
Gunta Cepleviča
Inārijs Voits
Didzis Šmits
Astrīda Pūriņa

Mārtiņš Cimermanis
Elvīra Kulberga
Jānis Baltačs
Andžela Korotkoručko
Dmitrijs Kuļšs
Igors Markuševskis
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7.
8.
9.

Kurzemes Zvejnieku asociācijas valdes
priekšsēdētājs
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis
Oļegs Ņemeņonoks
Eiropas Komisijas Jūras lietu un zivsaimniecības
Aina Afanasjeva
Ģenerāldirektorāta pārstāvis
Eiropas Komisijas Jūras lietu un zivsaimniecības
Stephanos Samaras
Ģenerāldirektorāta pārstāvis

Citi dalībnieki:
1.
Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības
struktūrfondu Informācijas centra vadītāja
2.
Latgales plānošanas reģiona pārstāvis
3.
Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis
4.
Latvijas Lauku foruma pārstāvis
5.
Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un
valsts atbalsta departamenta Eiropas Savienības
fondu vadības nodaļas vadītāja
6.
Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības fondu
vadības nodaļas vadītājas vietniece
7.
Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un
valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības
atbalsta nodaļas vadītāja
8.
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības atbalsta
nodaļas vecākais referents
9.
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības atbalsta
nodaļas vecākais referents
10.
Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības fondu
vadības nodaļas vecākais referents
11.
Zemkopības
ministrijas
Lauku
attīstības
departamenta Cilvēkresursu attīstības nodaļas
vecākā referente
Nepiedalās
1.
Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
2.
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes
tūrisma un lauku attīstības speciāliste
3.
Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes
loceklis
4.
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes
loceklis
5.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
Vidēja termiņa attīstības plānošanas departamenta
direktora vietniece Reģionālās politikas nodaļas
vadītāja
6.
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes
loceklis
7.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis
8.
Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības fondu
ieviešanas departamenta direktors
9.
Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktora

Dace Grīnberga
Andris Kucins
Andris Vaiders
Aigars Ondzulis
Inese Pastare
Ilze Klusa
Ilze Muriņa
Kristaps Pilskalns
Armands Stahovskis
Gatis Rāzna
Andra Karlsone

Jānis Brizga
Dace Strautkalne
Edmunds Pētersons
Viktors Litaunieks
Indra Ciukša
Monvīds Švarcs
Egils Tinte
Edmunds Valantis
Felikss Klagišs
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10.

11.
12.
13.

vietnieks
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu
stratēģijas departamenta Publiskās infrastruktūras
plānošanas nodaļas vadītāja
Latvijas Zivju resursu aģentūras Informācijas
nodaļas vadītājs
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis,
Latvijas Zvejnieku federācijas priekšsēdētājs
Pārtikas un veterinārā
dienesta
Pārtikas
uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes
pārtikas ražošanas uzraudzības daļas Zvejas
produktu uzraudzības sektora vadītāja

Inese Lase
Aleksandrs Kozlovskis
Ēvalds Urtāns
Vija Ķepīte

1.Grozījumi uzraudzības komitejas nolikumā
(I.Pastare, A.Lapiņš, A.Afanasjeva, I.Voits)
Nolemj apstiprināt ZRP Komitejas nolikumu ar ierosinātajiem grozījumiem atbilstoši
1.pielikumam.
2. Informācija par ZRP ieviešanu – progress 2008.gadā un plānotās darbības
2009.gadā
(I.Muriņa, A.Lapiņš, D.Šmits, A.Grundulis, I.Āboliņš, I.Markuševskis, S.Sproģe, S.Samaras,
N.Riekstiņš)
Nolemj:
1. pieņemt zināšanai informāciju par ZRP īstenošanu 2008.gadā un plānotajām darbībām
2009.gadā (2.pielikums);
2. organizēt darba grupu tikšanās par problēmjautājumiem attiecībā uz zvejas un
akvakultūras produktu apstrādi un akvakultūras produkcijas ražošanu, savukārt pēc
darba grupu tikšanās lēmumu pieņemt rakstiskās procedūras veidā vai nākamajā
Komitejas sēdē;
3. turpmāk sniegt informāciju par ZRP ieviešanas progresu detalizētākā pakāpē,
izmantojot detalizētāku teritoriālo sadalījumu.
3. Informācija par Eiropas Zivsaimniecības fonda vadības un kontroles sistēmas
izveidošanu un darbību
(A.Lapiņš, S.Samaras, A.Afanasjeva)
Nolemj pieņemt zināšanai informāciju par Eiropas Zivsaimniecības fonda vadības un
kontroles sistēmu (3.pielikums).
4. Informācija par zivsaimniecības tīkla izveidošanas pamatprincipiem, uzdevumiem un
plānotajām struktūrām un darbībām
(A.Lapiņš, M.Cimermanis, N.Riekstiņš, J.Baltačs, I.Voits, S.Sproģe, D.Šmits, S.Samaras)
Nolemj:
1. pieņemt zināšanai SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk –
LLKC) informāciju par zivsaimniecības tīklu – izveidošanas pamatprincipiem,
struktūru un uzdevumiem (4.pielikums);
2. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar LLKC sagatavot ierosinājumu par
zivsaimniecības tīkla struktūru, tā darbību un veicamajām aktivitātēm atbilstoši
sekojošiem nosacījumiem:
- sekretariātu vadītu viens cilvēks ar atbilstošu kvalifikāciju;
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- sekretariāts darbotos tikai ar segmentiem, kas attiecas uz sauszemes teritoriju.
3. sagatavoto ierosinājumu saskaņot ar Komitejas locekļiem lēmumu pieņemšanas
rakstiskās procedūras veidā.
5. Papildus kritērijs pasākumam „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”
(A.Karlsone, A.Lapiņš, I.Āboliņš, G.Cepleviča)
Nolemj apstiprināt papildus kritēriju ZRP pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošana” ietvaros atbilstoši 5.pielikumam.
6. Īpašie pagaidu pasākumi ekonomikas krīzes skarto Eiropas Kopienas zvejas flotes
pārstrukturēšanas veicināšanai
(A.Afanasjeva, A.Lapiņš)
Nolemj pieņemt zināšanai Eiropas Komisijas sagatavoto informāciju par īpašajiem
pagaidu pasākumiem ekonomikas krīzes skarto Eiropas Kopienas zvejas flotes
pārstrukturēšanas veicināšanai (6.pielikums).
7. Vadošās iestādes informācija par Padomes 2008.gada 24.jūlija Regulas (EK)
Nr.744/2008, ar ko izveido īpašu pagaidu darbību ekonomikas krīzes skarto Eiropas
Kopienas zvejas flotu pārstrukturēšanas veicināšanai pasākumu ieviešanu
(A.Lapiņš, I.Muriņa., A.Afanasjeva, I.Āboliņš, I.Voits, I.Markuševskis, S.Samaras)
Nolemj:
1. pieņemt zināšanai Vadošās iestādes informāciju par īpašajiem pagaidu pasākumiem
ekonomikas krīzes skarto Eiropas Kopienas zvejas flotes pārstrukturēšanas
veicināšanai un Flotes pielāgošanas shēmas (turpmāk – FPS) ieviešanas laika grafiku
(7. un 8.pielikums);
2. pasākumu „Zvejas darbību pilnīga pārtraukšana” FPS ietvaros īstenot tikai tādā
apmērā, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu citu FPS kuģu modernizēšanu (galveno
dzinēju nomaiņa);
3. līdz 2009.gada beigām Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politikas
departamentam sadarbībā ar Latvijas zivju resursu aģentūru veikt Latvijas zvejas
flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna 2008.-2013.gadam izvērtējumu, lai
nepieciešamības gadījumā sākot ar 2010.gadu turpinātu zvejas flotes sabalansēšanu ar
pieejamiem zivju resursiem (zvejas kuģu izņemšana no zvejas flotes).
8. Ierosinātie grozījumi ZRP
(A.Lapiņš)
Nolemj:
1. papildināt ierosinātos grozījumus ZRP ar precizēto EZF finanšu plānu saistībā ar
Padomes Regulas (EK) Nr.744/2008 ietvaros plānotajiem atbalsta pasākumiem
Latvijā;
2. ierosinātos grozījumus ZRP izskatīt un apstiprināt lēmumu pieņemšanas rakstiskās
procedūras veidā.
A.Lapiņš pasludina sēdi par slēgtu.
Priekšsēdētājs

A.Lapiņš

Protokolēja

G.Rāzna
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