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Tekstā lietotie saīsinājumi
CSP – Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde
ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
ELGF – Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ESF – Eiropas Sociālais fonds
EZF - Eiropas Zivsaimniecības fonds
EK – Eiropas Komisija
ES – Eiropas Savienība
IKP – iekšzemes kopprodukts
IVSN - Ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums
KF – Kohēzijas fonds
LAD – Lauku atbalsta dienests
LAP 2007-2013 – „Latvijas Lauku attīstības programma 2007. – 2013.gadam”
LVAEI - Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūts
MK – Ministru kabinets
ZM – Zemkopības ministrija
ZKP – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības konsultatīvā padome
ZNNSP 2007-2013 – „Zivsaimniecības nozares nacionālais stratēģiskais plāns 2007. –
2013.gadam”
ZRP 2007-2013 – „Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007. – 2013. gadam”
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1. IDENTIFIKĀCIJA
Darbības programma

Programmas numurs (CCI nr.): CCI 2007 LV 14 FPO 001

Īstenošanas ziņojums

Pārskata gads: 2007
Gada ziņojuma Uzraudzības komitejas apstiprinājuma datums:
2008.gada 6.jūnijs

2. KOPSAVILKUMS
2007.gada 18.decembrī EK pieņēma Latvijas iesniegto „Rīcības programmu Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013. gadam” (turpmāk – ZRP
2007-2013). ZRP 2007-2013 uzraudzības komiteja 2007.gadā netika izveidota, tomēr jau
pirms ZRP 2007-2013 apstiprināšanas tika uzsākta nacionālo normatīvo aktu izstrāde tās
īstenošanai.
Saskaņā Padomes Regulas (EK) 1198/2006 67.pantā noteikto, dalībvalstīm
jānodrošina darbības programmu īstenošanas uzraudzība, kā vienu no pasākumiem paredzot
gada ziņojumu par darbības programmas īstenošanu sagatavošanu un nosūtīšanu EK.
Latvijai pieejamais EZF līdzfinansējums 2007-2013.gadam sastāda 125,02 milj. EUR
un EZF līdzfinansējuma likme ir 75%. Valsts līdzfinansējums ir 41,67 milj. EUR. ZRP 20072013 paredzēts atbalsts pieciem prioritāriem virzieniem: „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”.
Lai nodrošinātu partnerības principa ievērošanu ZRP 2007-2013 izstrādes gaitā, ZM
2007.gadā rīkoja divas Nacionālā stratēģiskā plāna un rīcības programmas izstrādes vadības
grupas sēdes. 2007.gadā notika arī četras Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes, kurās
izskatīja ar ZRP 2007-2013 saistītus jautājumus. Šajās sēdēs piedalījās pārstāvji no ZM un
citām valsts iestādēm, ekonomiskie un sociālie partneri, kā arī dažādu nevalstisko
organizāciju pārstāvji.
Četru reģionālo konferenču „Attīstās lauki – attīstās Latvija”, kas notika 2007.gada
augustā, ietvaros tika izveidotas Zivsaimniecības darba grupas, kurās tika uzklausīti
potenciālo ES zivsaimniecības atbalsta saņēmēju ieteikumi ZRP 2007-2013 un apspriesti ZRP
2007-2013 projektā paredzētie pasākumi.
2007.gadā ZM tika izstrādāts MK rīkojuma projekts „Par Latvijas zvejas flotes
piepūles sabalansēšanas plānu 2007. - 2013.gadam”, kura īstenošanas mērķis ir dot detalizētu
pamatojumu ilgtspējīga līdzsvara nodrošināšanai starp Latvijai pieejamajiem zivju resursiem
un zvejas kapacitāti, kā arī EZF līdzfinansējuma saņemšana šī mērķa īstenošanai.
2007.gadā LAD tika izveidota Informācijas sistēma, ko paredzēts izmantot EZF
pasākumu administrēšanā. Šīs IS mērķis ir maksājumu apstiprināšanas funkcijas
administrēšanas procesu automatizēšana, projektu datu uzkrāšana un atskaišu sagatavošana.
Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām, lai novērtētu
iespējamo būtisko ietekmi uz vidi rīcības programmas īstenošanas laikā, kā arī, lai savlaicīgi
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novērstu vai mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, tika veikts „Ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums”. „Ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” tika veikts paralēli EZF 20072013 ex-ante izvērtējumam.
Lai varētu sekmīgi ieviest Padomes Regulā (EK) Nr. 1198/2006 noteikto 4.prioritāro
virzienu „Zivsaimniecības apvidu ilgtspējīga attīstība”, ZNNSP 2007-2013 un ZRP 20072013 tika noteikti zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas, kurās paredzēts īstenot vietējās
attīstības stratēģijas.
Lai pēc iespējas efektīvāk nodrošinātu sabiedrības un atbalsta saņēmēju informēšanu
par valsts stratēģiskajiem plāniem, kā arī rīcības programmām un Eiropas Kopienas
ieguldījumu, ZM 2007.gadā izstrādāja komunikācijas stratēģiju, kuras principus nolemts
attiecināt arī uz ZRP 2007-2013.

3. PĀRSKATS PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANU
PRIORITĀRO VIRZIENU GRIEZUMĀ
Tā kā EK pieņēma Latvijas iesniegto darbības programmu 2007.gada 18.decembrī,
2007.gadā no ZRP 2007-2013 līdzekļiem maksājumi netika veikti.
2007.gada decembra otrajā pusē, pēc tam, kad ZRP 2007-2013 tika pieņemta EK, EK
pārskaitīja Latvijai avansa maksājumu saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1198/2006
81.pantu, ko Latvijas Republikas Valsts kase saņēma 2008.gada 3.janvārī. Šis maksājums bija
8 751 089 EUR jeb 7% no EZF ieguldījuma ZRP 2007-2013.
3.1. Informācija par prioritāro virzienu faktisko progresu
Informācija par 2007.gadā sasniegtajiem rādītājiem būs pieejama līdz 2008.gada
beigām un tiks elektroniski nosūtīta EK līdz 2008.gada 31.decembrim.
1.prioritārais virziens
Rādītāji
1.1. Produktivitāte
zvejniecībā, apgrozījums
tūkst. Eur/nodarb. Gadā
1.2. Zvejas flotes tonnāža,
tūkst.GT

1.3. Zvejas flotes jauda,
tūkst.kW

2007.
Sasniegts
Mērķis
Sākumpunkts
Sasniegts
Mērķis
Sākumpunkts
Sasniegts
Mērķis
Sākumpunkts

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

30

40

32,9

30,5

51,5

43,1

Kopā

18

37,3

61,2

2.prioritārais virziens
Rādītāji
2.1. Produktivitāte
akvakultūrā, EUR uz
nodarbināto gadā
2.2. Produktivitāte zvejas
produktu apstrādē, tūkst.
EUR uz nodarbināto gadā

2007.
Sasniegts
Mērķis
Sākumpunkts
Sasniegts
Mērķis
Sākumpunkts

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

4035

4200

17

18

3900

15

Kopā
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3.prioritārais virziens
Rādītāji
3.1. Vietējās zivju
produkcijas daļa kopējā
zivju patēriņā vietējā tirgū,
%
3.2. Apmācīto īpatsvars
kopējā zivsaimniecībā
nodarbināto skaitā

2007.
Sasniegts
Mērķis
Sākumpunkts
Sasniegts
Mērķis
Sākumpunkts

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

51

52

2%

5%

Kopā

50

n.d.

4.prioritārais virziens
Rādītāji
4.1. Atbalstīto reģionālo
stratēģiju aptvertās
teritorijas īpatsvars
zivsaimniecībai nozīmīgo
teritoriju apjomā
4.2. Bruto izveidoto
darbavietu skaits

4.3.Uzņēmējdarbības
aktivitāte zivsaimniecības
teritorijās, ekonomiski
aktīvo vienību skaits uz
1000 iedzīvotājiem

2007.
Sasniegts
Mērķis
Sākumpunkts
Sasniegts
Mērķis
Sākumpunkts
Sasniegts
Mērķis
Sākumpunkts

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

70

70

100

300

49

52

Kopā

n.d.

n.d.
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3.2. Konkrēta informācija par prioritārajiem virzieniem un pasākumiem
- Zvejas piepūles pielāgošanas plānu īstenošanas rezultātu analīze
2007.gadā ZM tika izstrādāts MK rīkojuma projekts „Par Latvijas zvejas flotes
piepūles sabalansēšanas plānu 2007. - 2013.gadam”, kura apstiprināšana valdībā ir plānota
2008.gadā. „Latvijas zvejas flotes piepūles sabalansēšanas plāna 2007. - 2013.gadam” mērķis
ir dot detalizētu pamatojumu ilgtspējīga līdzsvara nodrošināšanai starp Latvijai pieejamajiem
zivju resursiem un to zvejas kapacitāti, kā arī EZF līdzfinansējuma saņemšana šī mērķa
īstenošanai. Latvijas zvejas flotes piepūles sabalansēšanas plāns 2007. - 2013.gadam tiks
īstenots ar ZRP 2007–2013 1.prioritārā virziena "Pasākumi Kopienas zvejas flotes
sabalansēšanai" pasākumiem "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana" un "Zvejas aktivitāšu
pagaidu pārtraukšana". Lai novērstu zvejas flotes darbības ekonomisko rādītāju tālāku
pasliktināšanos, katram flotes segmentam plānā aprēķināts rekomendētais 2007. - 2013.gada
periodā sasniedzamais kapacitātes līmenis, kas atbilstu prognozētajām zvejas iespējām un
nodrošinātu ekonomiski līdzsvarotu flotes darbību. Šī kapacitātes līmeņa sasniegšanai zvejas
flotes darbības ieņēmumu/izdevumu bilancei jābūt pozitīvai.
- Izvēlētie zvejniecības apgabali
Lai varētu sekmīgi ieviest Padomes Regulā (EK) Nr. 1198/2006 noteikto EZF atbalsta
4.prioritāro virzienu „Zivsaimniecības apvidu ilgtspējīga attīstība”, ZNNSP 2007-2013 un
ZRP 2007-2013 tika noteiktas zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas, kurās paredzēts īstenot
vietējās attīstības stratēģijas. ZNNSP 2007-2013 šis jautājums aplūkots sadaļā „No
zivsaimniecības atkarīgie reģioni” un zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas parādītas
1.pielikuma 2.un 3.tabulā. Savukārt ZRP 2007-2013 informācija par izvēlētām
zivsaimniecībai nozīmīgām teritorijām iekļauta ZRP 2007-2013 apakšpunktā 3.1.1.4.
„Zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas” un parādīta attēlā 2.pielikumā. Paredzēts, ka
2008.gadā tiks izvēlētas zivsaimniecības vietējās rīcības grupas, noteikts tām piešķirtais
budžets.
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3.3. Finanšu informācija
Atbilstīgie reģioni, uz kuriem attiecas konverģences mērķis
Saņēmēju
veiktie
izdevumi,
tostarp
vadošajai
iestādei
nosūtītie
maksājumu
pieprasījumi

Atbilstīgais
publiskais
ieguldījums

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1.prioritārais virziens
2.prioritārais virziens
3.prioritārais virziens
4.prioritārais virziens
5.prioritārais virziens
Kopsumma

Atbilstīgais
EZF
ieguldījums

Par
maksājumu
veikšanu
atbildīgās
iestādes
izdevumi,
kas
izmaksāti
saņēmējam

EZF
līdzekļi,
par ko
vadošā
iestāde
uzņēmusies
saistības

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Kopējais no Komisijas
pieprasītais maksājums

0
0
0
0
0
0

Kopējie
no
Komisijas
saņemtie
maksājumi

0
0
0
0
0
0

3.4. Kvalitatīvā analīze
Sasniegumu analīzei nepieciešamā informācija par 2007.gadā sasniegtajiem ZRP
2007-2013 rādītājiem būs pieejama līdz 2008.gada beigām un tiks elektroniski nosūtīta EK
līdz 2008.gada 31.decembrim.
3.5. Uzraudzības pasākumi
Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām, lai novērtētu
iespējamo būtisko ietekmi uz vidi Rīcības programmas īstenošanas laikā, kā arī, lai savlaicīgi
novērstu vai mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, tika veikts „Ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums” (turpmāk – IVSN). IVSN tika veikts paralēli ZRP 2007-2013 ex-ante
izvērtējumam saskaņā ar EK vadlīnijām par ex-ante izvērtēšanu, Eiropas Parlamenta un
Padomes 2001.gada 27.jūnija Direktīvu Nr.2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu
ietekmes uz vidi novērtējumu, Latvijas likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un MK
2004.gada 2.marta noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums”. IVSN veica SIA „Konsorts” un SIA „Konsultanti” eksperti.
Stratēģiskā novērtējuma procesa rezultātā tika sagatavots Vides pārskats, kas
identificē, apraksta un novērtē ZRP 2007-2013 īstenošanas efektu ietekmi uz vidi.
3.6. Nozīmīgas problēmas, kas radušās, un to pārvarēšanai veiktie pasākumi
Tā kā EK pieņēma Latvijas iesniegto ZRP 2007-2013 tikai 2007.gada 18.decembrī un
šīs ir pirmais ziņojumu par darbības programmas īstenošanu, šī sadaļa netiek aizpildīta.
3.7. Komisijas ieteikumi pēc darbības programmas gada pārbaudes
Tā kā EK pieņēma Latvijas iesniegto ZRP 2007-2013 tikai 2007.gada 18.decembrī un
šīs ir pirmais ziņojumu par darbības programmas īstenošanu, šī sadaļa netiek aizpildīta.

8
3.8. Atkārtoti izmaksātā vai izmantotā palīdzība
Tā kā EK pieņēma Latvijas iesniegto ZRP 2007-2013 tikai 2007.gada 18.decembrī un
šīs ir pirmais ziņojumu par darbības programmas īstenošanu, šī sadaļa netiek aizpildīta.
3.9. Būtiskas pārmaiņas Regulas (EK) Nr. 1198/2006 56. panta nozīmē
Tā kā EK pieņēma Latvijas iesniegto ZRP 2007-2013 tikai 2007.gada 18.decembrī un
šīs ir pirmais ziņojumu par darbības programmas īstenošanu, šī sadaļa netiek aizpildīta.
3.10. Pārmaiņas darbības programmas īstenošanas kontekstā un vispārīgajos
īstenošanas nosacījumos
Tā kā EK pieņēma Latvijas iesniegto ZRP 2007-2013 tikai 2007.gada 18.decembrī un
šīs ir pirmais ziņojumu par darbības programmas īstenošanu, šī sadaļa netiek aizpildīta.

4. TEHNISKĀ ATBALSTA IZMANTOŠANA
Tā kā ZRP 2007-2013 tika apstiprināta EK tikai 2007.gada beigās, 2007.gadā netika
uzsākta tehniskās palīdzības līdzekļu apguve ZRP 2007-2013 ietvaros.
Lai sagatavotos ZRP 2007-2013 tehniskās palīdzības finansējuma izmantošanai, ZM
2007.gadā tika uzsākta iekšējo normatīvo aktu projektu „Kārtība, kādā tiek plānoti un
uzraudzīti finanšu līdzekļi no Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam un
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. –
2013.gadam atbalsta pasākumā vai prioritārajā virzienā „Tehniskā palīdzība”” un „Par
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam un Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam atbalsta pasākuma vai
prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība” paredzēto līdzekļu piešķiršanas komisijas izveidošanu
un tās nolikuma apstiprināšanu” izstrāde.

5. INFORMĀCIJA UN PUBLICITĀTE
Viena no ZM kā EZF vadošās iestādes funkcijām ir sniegt sabiedrībai un atbalsta
saņēmējiem pēc iespējas plašāku informāciju par ZNNSP 2007-2013, ZRP 2007-2013 un
Eiropas Kopienas ieguldījumu.
Lai pēc iespējas efektīvāk nodrošinātu iepriekšminēto, ZM 2007.gadā izstrādāja
komunikācijas stratēģiju, kuras principus nolemts attiecināt arī uz ZRP 2007-2013.
Komunikācijas stratēģijas mērķis ir sniegt informāciju pēc iespējas lielākai ZRP 20072013 mērķa auditoriju daļai, iespējami plašākā reģionālajā pārklājumā par pieejamo atbalstu
no EZF un to ieviešanas nolūkā izstrādāto ZRP 2007-2013. Ņemot vērā izvirzīto mērķi,
komunikācijas stratēģijai ir izvirzāmi 3 apakšmērķi:
1. sabiedrības izpratnes veicināšana par valsts un ES atbalstu zivsaimniecībai, nodrošinot
regulāru un visaptverošu informāciju par atbalsta saņemšanas iespējām;
2. veicināt veiksmīgu projektu iesniegumu iesniegšanas, uzsākšanas un īstenošanas
procesu, sniedzot nepieciešamo informatīvo atbalstu projektu iesniedzējiem un
sabiedrībai kopumā;
3. veicināt informācijas apmaiņu starp rīcības programmu vadībā iesaistītajām
institūcijām.
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Pārskata periodā ZM kā EZF vadošā iestāde saskaņā ar izstrādāto komunikāciju
stratēģiju ir veikusi vairākus informācijas un publicitātes pasākumus, lai vairotu sabiedrības
un potenciālo atbalsta saņēmēju zināšanas un izpratni par atbalsta saņemšanas iespējām ZRP
2007-2013 ietvaros.
ZM ir ievietojusi vairākas publikācijas laikrakstā „Latvijas Avīze” un reģionālajos
laikrakstos. ZM mājas lapā regulāri ievietoja preses relīzes par svarīgākajiem notikumiem
saistībā ar ZRP 2007-2013 ieviešanas gaitu un organizēja vairākas reģionālās konferences.
Bez tam, ZM un LAD mājas lapās ir atrodama visa informācija, kas nepieciešama
potenciālajiem atbalsta saņēmējiem, lai varētu sagatavot projektu iesniegumus un iepazītos ar
saistītajiem normatīvajiem aktiem.
2007.gada 6.februārī, publicējot laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par
iespēju interesentiem sniegt rakstveida priekšlikumus, sabiedriskajai apspriešanai tika nodots
Vides pārskata projekts un ZRP 2007-2013 projekts. Lai šis paziņojums aptvertu plašāku
sabiedrības loku, to papildus publicēja arī laikrakstā „Latvijas Avīze”.

6. INFORMĀCIJA PAR ATBILSTĪBU KOPIENAS TIESĪBU AKTIEM
Tā kā EK pieņēma Latvijas iesniegto darbības programmu tikai 2007.gada
18.decembrī, īstenojot darbības programmu pārskata gadā, neradās būtiskas problēmas
saistībā ar atbilstību Kopienas tiesību aktiem.

7. PAPILDINĀTĪBA AR CITIEM TIESĪBU AKTIEM
2007.gadā ERAF, ESF un KF uzraudzībai tika izveidota ES fondu darbības
programmu uzraudzības komiteja, kur ar padomdevēja tiesībām piedalās ZM pārstāvis. ES
fondu darbības programmu uzraudzības komitejai tika izveidotas divas apakškomitejas - ESF
apakškomiteja un ERAF un KF apakškomiteja, kurās darbojas ZM pārstāvji.
ES struktūrfondu un KF darbības programmu pagaidu uzraudzības komitejas
sanāksme notika 2007.gada 15.jūnijā. ES fondu darbības programmu uzraudzības komitejas
un tās apakškomiteju sanāksmes notika 2007.gada 7. un 8.novembrī. ZM pārstāvju galvenais
uzdevums piedaloties šajās sanāksmēs bija nodrošināt palīdzības nošķiršanu un papildinātību
starp EZF un citiem ES fondiem.
2007.gadā notika arī vairākas sanāksmes ar ZM un Finanšu ministrijas pārstāvju
piedalīšanos, kurās tika apspriesti pasākumi, lai nodrošinātu EZF, struktūrfondu un Kohēzijas
fonda un citu pastāvošu finanšu instrumentu palīdzības nošķiršanu un papildinātību. Tā
rezultātā ZRP 2007-2013 prioritāro virzienu apraksta nodaļās tika izveidotas sadaļas, kurās
atspoguļotas katra prioritārā virziena pasākumu papildinātība ar citiem finanšu instrumentiem
un pasākumiem. Arī ZRP 2007-2013 uzraudzības komitejā, kura tiks izveidota saskaņā ar
2007.gada 17.aprīļa MK noteikumiem Nr.267 „Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda,
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda
administrēšanas kārtība”, ir paredzēts iesaistīt citu Latvijas valsts institūciju un nevalstisko
organizāciju pārstāvjus.
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8. CITA INFORMĀCIJA, KAS SAISTĪTA AR ZRP 2007-2013
IZSTRĀDI
ZRP 2007-2013 tika izstrādāta ciešā sadarbībā ar EK, kā arī reģionālajiem, vietējiem,
ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem zivsaimniecības nozarē. Atbilstoši Padomes
Regulas (EK) Nr.1198/2006 17.panta 4.punktā noteiktajam, 2007.gada 6.jūnijā Latvija
iesniedza EK izskatīšanai ZRP 2007-2013 priekšlikumu, kas saskaņā ar Padomes Regulas
(EK) Nr.1198/2006 17.panta 4.punktu jāfinansē no EZF līdzekļiem.
EK 2007.gada 13.jūnijā informēja Latviju, ka ZRP 2007-2013 ir iekļautas visas
sastāvdaļas, kas minētas Padomes Regulas (EK) Nr.1198/2006 20.pantā. EK novērtēja
ierosināto ZRP 2007-2013 saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1198/2006 17.panta
5.punktu un lūdza Latvijai ierosināto darbības programmu papildināt.
Pēc EK pieprasījuma Latvija 2007.gada 17.septembrī un 2007.gada 21.novembrī
iesniedza EK papildu informāciju un attiecīgi pielāgoja ierosināto programmu.
2007.gada 11.decembrī Latvija saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1198/2006
17.panta 6.punktu iesniedza EK savu darbības programmu, kas jāfinansē no EZF līdzekļiem
un 2007.gada 18.decembrī EK pieņēma Latvijas iesniegto ZRP 2007-2013.
Lai nodrošinātu ZRP 2007-2013 savlaicīgu un kvalitatīvu ieviešanu, ZM izstrādāja
attiecīgos nacionālos normatīvos aktus. Neraugoties uz to, ka ZRP 2007-2013 tika pieņemta
EK tikai 2007.gada decembrī, jau pirms tās pieņemšanas tika uzsākta nacionālo normatīvo
aktu izstrāde ZRP 2007-2013 īstenošanai. 2007.gada 17.aprīlī Ministru kabinets apstiprināja
ZM izstrādātos MK noteikumu projektu „Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda administrēšanas
kārtību” (MK noteikumi Nr. 267). Tika uzsākta MK noteikumu projekta „Kārtība, kādā
administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un
zivsaimniecības attīstībai, kā arī kārtība, kādā publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem”
izstrāde (šo MK noteikumu projektu plānots apstiprināt MK 2008.gada sākumā). 2007.gada
13.decembrī valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti ZM sagatavotie grozījumi MK
noteikumos „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai
atklātu projekta iesniegumu konkursu veidā”, kas attieksies arī uz ZRP 2007-2013
pasākumiem, kuros atbalsts tiks piešķirts atklātu projekta iesniegumu konkursu veidā.
Latvijai piešķirtais EZF atbalsta apjoms 2007-2013.gadam sastāda 125,02 miljonus
EUR, kas ir vairāk nekā Lietuvai (54,71 milj. EUR) un Igaunijai (84,57 milj. EUR).
Latvijai piešķirtā EZF atbalsta apjomu katram gadam 2007-2013.gada
programmēšanas periodā noteica EK. 2007.gadam plānotais finansējums 2007.gadā netika
izmantots, tomēr n+2 princips paredz, ka to varēs izlietot līdz 2009.gada 31.decembrim.
1. tabula. EZF asignējumu sadalījums starp ES dalībvalstīm 2007. – 2013.gada
programmēšanas periodā (tūkst. EUR)
Valsts
Beļģija
Bulgārija
Čehija
Dānija
Vācija
Igaunija
Īrija

Konverģence*
80 010
27 107
96 861
84 568
-

Nekonverģence
26 262
133 675
59 004
42 267
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Valsts
Grieķija
Spānija
Francija
Itālija
Kipra
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Ungārija
Malta
Nīderlande
Austrija
Polija
Portugāle
Rumānija
Slovēnija
Slovākija
Somija
Zviedrija
Apvienotā
Karaliste
EU-27

Konverģence*
176 837
945 692
34 250
318 282
125 016
54 713
34 291
8 372
187
734 093
223 943
230 714
21 640
12 681
43 151
3 252 409

Nekonverģence
30 996
186 198
181 803
106 061
19 724
560
48 578
5 072
22 542
1 007
39 449
54 665
94 677
1 052 540

Avots: EK Zivsaimniecības un jūras lietu ģenerāldirektorāts
* Konverģences mērķis ir palīdzēt mazāk attīstītajām valstīm un reģioniem ātrāk sasniegt
vidējo ES līmeni, uzlabojot apstākļus izaugsmei un nodarbinātībai.

1. attēls. ZRP 2007 – 2013 sabiedriskā finansējuma sadalījums pa prioritārajiem
virzieniem (milj. EUR un procentuāli)

5. Tehniskā palīdzība
6,62 (4%)
4. Zivsaimniecības
reģionu ilgtspējīga
attīstība
38,55 (23%)

3. Kopējās
ieinteresētības
pasākumi
32,20 (19%)

Avots: ZRP 2007-2013

1. Pasākumi Kopienas
zvejas flotes
sabalansēšanai
27,81 (17%)

2. Akvakultūra, zveja
iekšējos ūdeņos,
zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde un
realizācija
61,51 (37%)
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2. attēls. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas zivsaimniecības darbības programmās
2007. – 2013. gadam paredzētā sabiedriskā finansējuma sadalījums pa
prioritārajiem virzieniem (milj. EUR)

70

60

milj. EUR

50

40

Igaunija
Latvija
Lietuva

30

20

10

0
1.prioritāte

2.prioritāte

3.prioritāte

4.prioritāte

5.prioritāte

Avots: Igaunijas, Latvijas un Lietuvas zivsaimniecības darbības programmas 2007.- 2013. gadam

3. attēls. ZRP 2007 – 2013 finansēšanas plāns pa gadiem
milj. EUR
0,00

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Avots: ZRP 2007-2013

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

13,60

14,89

16,28

17,74

19,24

20,82

22,45
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8.1. ZRP 2007-2013 izstrādes vadības grupas sēdes
ZM 2007.gadā rīkoja divas ZRP 2007-2013 izstrādes vadības grupas (turpmāk –
vadības grupa) sēdes. Šajās sēdēs piedalījās pārstāvji no ZM, citu valsts iestāžu darbinieki,
ekonomiskie un sociālie partneri, kā arī dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Vadības grupas sēdē, kura notika 2007.gada 14.martā, tika apspriesta ZRP 2007-2013
projekta pasākumu sadaļa un EZF indikatīvais finanšu plāns pa prioritātēm.
Vadības grupas sēdē, kura notika 2007.gada 31.jūlijā, tās locekļi tika informēti par
MK noteikumu projektu „Kārtība kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
zivsaimniecības attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursu veidā”, kā arī tika apspriesti
atsevišķu ZRP 2007-2013 pasākumu atlases kritēriji un attiecināmo izmaksu pozīcijas.
8.2. Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes
Zivsaimniecības konsultatīvā padome (turpmāk – ZKP), kura izveidota 1999.gadā, ir
konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir iesaistīt valsts institūcijas, kā
arī zivsaimniecības nozares nevalstiskās un profesionālās organizācijas zivsaimniecības
politikas veidošanā.
2007.gadā notika četras ZKP sēdes. Šajās sēdēs piedalījās pārstāvji no ZM un citām
valsts iestādēm, ekonomiskie un sociālie partneri, kā arī dažādu nevalstisko organizāciju
pārstāvji. Lai nodrošinātu ZRP 2007-2013 kvalitatīvu un efektīvu sagatavošanu, 2007.gadā
notikušajās ZKP sēdēs tika izskatīti arī vairāki ar ZRP 2007-2013 saistīti jautājumi.
ZKP sēdē, kas notika 2007.gada 21.februārī, tika izskatīts EZF finansējuma
indikatīvais sadalījums pa pasākumiem un aktivitātēm. Šajā sēdē ZKP lēma par ZRP 20072013 pasākumiem un aktivitātēm, kas būtu atbalstāmas no EZF.
2007.gada 14.jūnija Padomes sēdē pieņēma zināšanai ZM sniegto informāciju par EZF
atbalstu reglamentējošo dokumentu izstrādi, kā arī tika deleģēti Padomes pārstāvji dalībai
ZRP 2007-2013 uzraudzības komitejā.
2007.gada 7.novembra Padomes sēdē tika diskutēts par ZM sagatavoto MK noteikumu
projektu, kas attiecas uz Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākuma „Zvejas aktivitāšu
pilnīga pārtraukšana” ieviešanu, un uzklausīja ZM sniegto informāciju par progresu attiecībā
uz sagatavošanās darbiem ZRP 2007-2013 pieņemšanai.
8.3. Zivsaimniecības darba grupas ZM rīkoto reģionālo konferenču ietvaros
2007.gada augustā Kuldīgā, Smiltenē, Bauskā un Višķos ZM rīkoja četru reģionālo
konferenču ciklu "Attīstās lauki – attīstās Latvija" (turpmāk – reģionālās konferences). Šajās
reģionālajās konferencēs, tika stāstīts arī par ES atbalstu zivsaimniecības attīstībai.
Reģionālo konferenču ietvaros tika izveidotas Zivsaimniecības darba grupas, kurās
tika uzklausīti potenciālo ES zivsaimniecības atbalsta pretendentu ieteikumi ZRP 2007-2013
un apspriesti ZRP 2007-2013 projektā paredzētie pasākumi.
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8.4. Darba grupa par investīcijām akvakultūras tehnoloģijās, kas būtiski samazina
ietekmi uz vidi un Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros plānoto pasākumu
„Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība”
2007.gada 15.janvārī notika darba grupas par investīcijām akvakultūras tehnoloģijās,
kas būtiski samazina ietekmi uz vidi un Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ietvaros
plānoto pasākumu „Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība”, sēde, kurā piedalījās ZM,
Valsts zivsaimniecības pārvaldes, LAD, Latvijas zivju resursu aģentūras, Latvijas Vēžu un
zivju audzētāju asociācijas un Valsts vides dienesta pārstāvji.
Izskatot jautājumu par investīcijām akvakultūras tehnoloģijās, kas būtiski samazina
negatīvo ietekmi uz vidi, darba grupa uzdeva Latvijas Zivju resursu aģentūrai sagatavot un
iesniegt ZM to akvakultūras tehnoloģiju vai iekārtu grupu uzskaitījumu (piemēram, ūdens
mehāniskie filtri; ierīces, kas ļauj samazināt ūdens patēriņu utml.), kas būtiski samazina
negatīvo ietekmi uz vidi.
Attiecībā uz ZRP 2007-2013 3.atbalsta virziena „Kopējas ieinteresētības pasākumi”
2.pasākumu „Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība” darba grupa nolēma uzdot ZM
sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu veikt plānotā pasākuma „Ūdens faunas un floras
aizsardzība un attīstība” attiecināmo izmaksu, kas saistītas ar migrācijas ceļiem traucējošu
šķēršļu likvidāciju, apzināšanu uz vienu vienību.
8.5. LAD Informācijas sistēma (IS) EZF atbalsta pasākumu administrēšanai
2007.gadā LAD tika izveidota Informācijas sistēma (IS) atbalsta ieviešanai Latvijā, ko
paredzēts izmantot EZF pasākumu administrēšanā.
IS mērķis ir maksājumu apstiprināšanas funkcijas administrēšanas procesu
automatizēšana, projektu datu uzkrāšana un atskaišu sagatavošana.
IS priekšrocību uzskaitījums:
 LAD klientu reģistra datu izmantošana;
 sistēmā definēto klasifikatoru pielietošana;
 procesu un lēmumu loģiskās kontroles (piem., “četru acu princips” lēmumu
pieņemšanā);
 automatizēta dokumentu izdruka (kontroles lapas, kopsavilkumi, atskaites, līguma
tāmes);
 automatizēta maksājumu veikšana;
 projekta datu uzkrāšana un atskaišu sagatavošana dažādos griezumos.
IS ar datu analīzes rīku Oracle Discoverer, nodrošinās šādu datu pieejamību ZM:
 kvalitatīvu un efektīvu pasākumu ieviešanas plānošanu (finansējuma izlietojums,
atbalsta pretendentu aktivitāte);
 kvalitatīvu un efektīvu uzraudzību.
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9. PĀRMAIŅAS VISPĀRĒJĀ SITUĀCIJĀ, KURAS TIEŠI IETEKMĒ
PALĪDZĪBAS ĪSTENOŠANU
9.1.Tautsaimniecības attīstība
Iekšzemes kopprodukts
2007.gadā iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
pieauga par 10,2%. IKP pieaugumu 2007.gadā visbūtiskāk ietekmēja pakalpojumu nozaru tirdzniecības, komercpakalpojumu, transporta un sakaru, kā arī finanšu pakalpojumu
izaugsme. Šo nozaru radītās pievienotās vērtības reālo apjomu palielinājums IKP pieaugumu
noteica par 7,3 procentu punktiem, kas veido vairāk kā divas trešdaļas no kopīgā IKP
pieauguma 2007.gadā. No preču ražošanas nozarēm visstraujākā izaugsme bija būvniecībā un
ieguves rūpniecībā, kā arī lauksaimniecībā. Savukārt, apstrādes rūpniecības ražošanas apjomi
pat nedaudz - par 0,3% - samazinājās, salīdzinājumā ar 2006.gadu.*
Zivsaimniecības nozares (t.sk. akvakultūras) īpatsvars valsts IKP 2007.gadā bija 0,8%
jeb 108 milj. LVL.
* avots: Ekonomikas ministrija

2. tabula. Latvijas IKP sadalījums pa darbības veidiem

Iekšzemes kopprodukts
t.sk.kopējā pievienotā
vērtība pēc
pamatcenām
Lauksaimniecība,
medniecība un
mežsaimniecība
Zvejniecība
Ieguves rūpniecība un
karjeru izstrāde
Apstrādes rūpniecība

Elektrības, gāzes un
ūdens apgāde
būvniecība
pakalpojumi

% pret iepriekšējo gadu
Struktūra, %
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
107,5 108,5 110,2 111,9 110,2 100 100 100 100 100

102,6 104,2 103,3

99,9

108,3

4,3

4

3,7

3,6

3,2

109,7 109,8 115
91,3 102,8
107,2 110,5 126,1 109,4 114,7

0,3
0,1

0,1
0,3

0,1
0,3

0,1
0,3

0,1
0,4

109,1 107,9 106,6 106,2

14,9

13,4

13,1

11,8

10,8

99,7

% pret iepriekšējo gadu
Struktūra, %
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
102,8 104,9 102,3 104,0 104,9 3,4
3,1
2,7
2,5
2,4
113,7 113 115,5 113,6 114,4
107,0 108,7 111,2 113,1 110,9

6,1
70,9

5,8
73,3

6,3
73,8

6,8
74,8

8,4
74,7

Avots: CSP

Investīcijas
2007. gadā nefinanšu investīcijas Latvijā bija 3873 milj. EUR, kas ir par 26% vairāk
nekā 2006. gadā. Nefinanšu investīcijas sabiedriskajā sektorā bija 1540 milj. EUR (40 % no
kopējā nefinanšu investīciju apjoma), kas ir par 8% vairāk kā 2006. gadā. Savukārt privātajā
sektorā 2007. gadā tika investēti 2333 milj. EUR (60% no kopapjoma), kas ir par 8% mazāk
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kā 2006. gadā. 30% no visām nefinanšu investīcijām jeb 1148 milj. EUR veidoja ieguldījumi
rūpniecībā.
9.2.Iedzīvotāji
Latvijas iedzīvotāju skaits arī 2007. gadā turpināja samazināties. 2008. gada sākumā
tas bija 2 miljoni 270 tūkstoši jeb par 10 tūkstošiem cilvēku mazāks nekā pirms gada, liecina
Centrālās statistikas pārvaldes dati.
3. tabula. Latvijas iedzīvotāji gada sākumā 2003. – 2007. gadā
Rādītājs
Iedzīvotāji, kopā
Iedzīvotāji, laukos
Lauku iedzīvotāju īpatsvars
Iedzīvotāji pilsētās

Vienības
tūkst.
tūkst.

2003 2004 2005 2006 2007
2331 2319 2306 2295 2281
751 748 739 735 731

%
tūkst.

32,2 32,2
32
32
32,1
1580 1571 1567 1559 1550

Iedzīvotāju blīvums, vidēji valstī iedz./km2

36,1

35,9

35,7

35,5

35,3

Avots: CSP

Kopumā valstī 2007.gadā ekonomiski aktīvi ir bijuši 53.4% iedzīvotāju (vecumā no 15
līdz 74 gadiem), kas ir par 11% mazāk nekā 2006.gadā. Darbaspēka apsekojuma dati liecina,
ka valstī 2007.gadā bija nodarbināti 1130.8 tūkst. cilvēku (63.7% no iedzīvotāju kopskaita
vecumā no 15 līdz 74 gadiem), 2006.gadā nodarbināti bija 1087.6 tūkst. cilvēku (60.1%).
Zvejniecībā 2007.gadā valstī tika nodarbināti 2,8 tūkst. cilvēku, kas bija 0,2% no
kopējā nodarbināto skaita.
2007.gada 31.decembrī valstī reģistrēti 63.3 tūkst. bezdarbnieku jeb 5.2% no
ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Iepriekšējā perioda decembrī valstī reģistrēti 71.2 tūkst.
bezdarbnieku jeb 6% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.
4. tabula. Darba meklētāju īpatsvars un bezdarba līmenis 2003. – 2007. gadā.
Darba meklētāju īpatsvars, % ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju kopskaitā, valstī kopumā
Darba meklētāju īpatsvars, % ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju kopskaitā, pilsētās

2003 2004 2005 2006 2007
10,6 10,4 8,7
6,8
6
11,7

11,3

9,3

6,9

6,1

Darba meklētāju īpatsvars, % ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju kopskaitā, laukos

7,8

8,4

7,4

6,7

5,9

Reģistrētā bezdarba līmenis, vidēji periodā, %

8,6

8,8

8,7

7

5,6

Avots: CSP

Kā liecina Darbaspēka apsekojuma dati pilsētās darba meklētāju īpatsvars bija
augstāks nekā laukos, 2007.gadā - attiecīgi pilsētās 6.1%, laukos 5.9%. Daļējs izskaidrojums
zemākam īpatsvaram laukos varētu būt tas, ka par nodarbinātām tiek uzskatītas arī tās
personas, kurām nozīmīgs iztikas avots ir darbs piemājas vai personīgajā saimniecībā tikai
savam personiskajam patēriņam.
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2007.gadā Latvijas tautsaimniecībā strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa bija
566 eiro, jeb par 31.6 % lielāka, nekā iepriekšējā gadā.
5. tabula. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi 2003. – 2007. gadā.
Tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējā darba
samaksa EUR bruto
Tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējā darba
samaksa EUR neto
Ienākumi uz 1 lauksaimniecībā nodarbināto mēnesī,
EUR
Zvejniecībā nodarbināto mēneša vidējā darba samaksa
EUR bruto
Viena iedzīvotāja pilnas iztikas minimuma preču un
pakalpojumu groza vērtība, EUR

2003 2004 2005 2006 2007
298 300 362 430 566
214

213

250

307

407

112

147

181

202

311

158

184

227

268

404

145

141

150

165

189

Avots: CSP, LVAEI

Zivju apstrādes nozarē 2007.gada 1.decembrī bija 116 ekonomiski aktīvi uzņēmumi.
6. tabula. Latvijā saražotās zivju un zivju produkcijas realizācija 2007.gadā.
2007. gadā

Zivju produkcija
svaigas vai atdzesētas zivis - kopā
zivju filejas - kopā:
saldētas zivis - kopā
kūpinātas, sālītas zivis vai zivis
sālījumā, ieskaitot siļķes
Sagatavotas vai konservētas zivis
t.sk. siļķes
sardīnes, sardinellas, brētliņas
tunzivis
makreles
anšovi
pārējās zivis vai citas sagatavotas
vai konservētas zivis
Avots. ZM Valsts zivsaimniecības pārvalde

Saražotās
zivju
produkcijas
daudzums,
t

Pārdotās
produkcijas
daudzums,
t

Pārdotās
produkcijas
vērtība bez
PVN,
tūkst.Ls

cena bez
PVN,
Ls/kg

110574,29
36323,964
3849,999
60622,675

109286,816
36675,768
3922,564
60270,871

30711,567
6134,009
8900,605
4531,992

0,28
0,17
2,27
0,08

2007.gada
pārdotās
produkcijas
daudzums
pret
2006.gada
daudzumu,
%
98,8
93,5
102,7
103,1

7527,858
59442,564
4307,096
43292,58

6167,819
62685,657
4208,778
46750,673

9038,595
60567,31
4544,704
43270,423

1,47
0,97
1,08
0,93

82,2
91,0
147,2
83,5

4360,149

4323,441

3861,846

0,89

168,5

6463,539

6378,896

6215,454

0,97

94,4

2007.gada 1.decembrī Latvijas zvejas flotē bija 880 kuģu, kas ir 1% no visu ES
dalībvalstu zvejas flotes. Šo kuģu kopējā tonnāža bija 33 806 GT un kopējā dzinēju jauda
57 219 kW. 121 jeb 14% no Latvijas zvejas flotes kuģiem bija traleri, bet 759 jeb 86% cita
tipa kuģi.
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9.3.Neparedzēti sociāli ekonomiski notikumi
Inflācija
Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem (Latvijas Bankas komentārs „Par vidējo patēriņa
cenu kāpumu 2007.gadā”) valsts tautsaimniecībā aizvadītajā gadā bija vērojamas izaugsmes
tempa pakāpeniska palēninājuma un stabilizācijas pirmās pazīmes, vienlaikus saglabājoties
augstas inflācijas inercei. Vidējā gada inflācija 2007. gadā bija 10.1%. Tam pamatā bija
izmaksu kāpums iepriekšējos periodos, kas izraisīja vairāku administratīvi regulējamo cenu
kāpumu (īpaši - ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi, transporta pakalpojumi), un noturīgs
iekšzemes pieprasījums, kas veicināja īpaši strauju neregulējamo pakalpojumu cenu kāpumu
(gadā vidēji - 13.5%).
7. tabula. Patēriņa cenu pārmaiņas Latvijā 2007.gadā *

Gads

Mēnesis

2007

Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

Inflācijas izmaiņas %
salīdzinot ar
salīdzinot
iepriekšējā
ar
vidēji
gada
iepriekšējo
gadā
attiecīgo
mēnesi
mēnesi
1,3
7,1
6,5
0,5
7,3
6,5
1,4
8,5
6,7
0,9
8,9
6,9
0,6
8,2
7,1
0,9
8,8
7,3
1,2
9,5
7,5
0,4
10,1
7,8
1,9
11,4
8,2
2,2
13,2
8,9
1,4
13,7
9,5
0,7
14,1
10,1

* avots: Latvijas Ekonomikas ministrijas informatīvais ziņojums par inflācijas procesiem valstī
(izskatīts MK 29.01.2008.)

Zivju un zivju izstrādājumu cenas 2007.gada decembrī, salīdzinot ar 2006.gada
decembri, pieauga par 8,8%, tai skaitā svaigu zivju cena pieauga par 11,4%, zivju
izstrādājumu cena par 5,8% un zivju konservu cena par 8,9%.
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8. tabula. Atsevišķu zivju un zivju izstrādājumu cenas un to izmaiņas (2007.gada
decembris pret 2006.gada decembri, LVL)
Zivis un zivju produkti
Cena 2007.g.XII
Baltijas reņģes (saldētas), 1 kg

Cena 2006.g.XII

Cenas
izmaiņas,
LVL

Cenas
izmaiņas,
%

0,62

0,5

0,12

24,0%

3,8

3,72

0,08

2,2%

Siļķes, 1 kg

1,33

1,2

0,13

10,8%

Krabju nūjiņas, 100g

0,22

0,22

0,00

0,0%

Rolmopši, 1 kg

2,39

2,21

0,18

8,1%

Makreles (kūpinātas), 1 kg

Avots: CSP

Ministru kabinets 2007. gada 6. martā apstiprināja finanšu ministra vadītās darba
grupas sagatavoto „Ziņojumu par patēriņa cenu inflācijas attīstību un samazināšanas
priekšlikumiem” (turpmāk – inflācijas samazināšanas plāns). Inflācijas samazināšanas plānā
par vienu no efektīvākajiem veidiem patēriņa cenu pieauguma ierobežošanai tika minēta
atbildīga fiskālā politika un uz problemātiskajiem sektoriem vērsta politikas rīcība, kas
sekmētu valdības sektora ieguldījuma samazināšanu pieprasījuma inflācijā, kā arī mainītu
tirgus dalībnieku motivāciju un rīcību, ievirzot to ilgtspējīgas attīstības gultnē. Lai ierobežotu
straujo kreditēšanas pieaugumu un spekulatīvos darījumus nekustamā īpašumu tirgū, kā arī,
lai mazinātu iespēju iedzīvotājiem nokļūt maksātnespējas situācijā, nespējot segt
kredītsaistības, inflācijas samazināšanas plānā tika noteikta arī stingrāka kreditēšanas
pieauguma kontrole. Pasākumi patēriņa cenu pieauguma ierobežošanai, kas ir saistīti ar
fiskālo atbildību, nodokļu un nodevu politiku un kreditēšanas pieauguma kontroli, paredz
īstermiņa un vidēja termiņa politiku īstenošanu. Savukārt darba tirgus, produktivitātes,
enerģētikas un konkurences pasākumu atdeve pamatā ir plānota ilgtermiņā.
2007. gada 14. jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē tika iesniegts Informatīvais ziņojums
par „Pasākumu patēriņa cenu pieauguma ierobežošanai” izpildes gaitu. Ziņojumā Finanšu
ministrija informēja par atbildīgo ministriju plānotajām un veiktajām darbībām, kā arī
termiņiem inflācijas samazināšanas pasākumu izpildei.
Atbilstoši inflācijas samazināšanas plānā noteiktajam tika veikti būtiski grozījumi
nodokļu politikas tiesību aktos. Saeima ir pieņēmusi grozījumus sešos likumos (likumā „Par
uzņēmumu ienākuma nodokli”, „Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā, „Kredītiestāžu likumā”, likumā „Par vieglo automobiļu
un motociklu nodokli” un likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”), kā arī Ministru
kabineta noteikumos „Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma
tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā”.
Krievijas noteiktie tirdzniecības ierobežojumi
2007.gada sākumā Latvijas zivju konservu ražošanas uzņēmumos bija izveidojusies
sarežģīta situācija, ņemot vērā 2006.gada otrajā pusē Krievijā noteiktos tirdzniecības
ierobežojumus, kas ieviesti sakarā ar Krievijas likumdošanā paredzēto benzopirēna normu
pārsniegšanu šprotu konservos. Šī problēma tika risināta gan Latvijas un Krievijas divpusējo
attiecību, gan ES līmenī.
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2007.gada februārī Maskavā notika Latvijas un Krievijas ekspertu darba grupas
sanāksme, kurā eksperti sprieda par ES un Krievijas noteiktā benzopirēna maksimāli
pieļaujamā daudzuma pamatotību kūpinātu zivju konservos. 2007.gada jūnijā tiekoties
Maskavā, Latvijas un Krievijas pārtikas drošības atbildīgo dienestu pārstāvji un nozares
eksperti vienojās turpināt darbu, lai pārskatītu pieļaujamās benzopirēna normas Latvijā
ražotajos šprotu konservos. No 2007.gada 25.jūnija līdz 30.jūnijam Latvijā uzturējās Krievijas
eksperti, lai iepazītos ar Latvijas šprotu konservu izgatavošanas tehnoloģijām un benzopirēna
koncentrācijas noteikšanas metodēm tajos.
Jautājums par pieļaujamā benzopirēna līmeņa harmonizācija zivju konservos
2007.gadā tika apskatīts arī Latvijas - Krievijas starpvaldību komisijas darba grupā par
ekonomisko sadarbību. Vairāki Latvijas zivju ražošanas uzņēmumi veica izmaiņas ražošanas
procesā, lai uzlabotu izstrādājumu kvalitāti. 2007.gada beigās tikai vienam Latvijas zivju
ražošanas uzņēmumam bija grūtības eksportēt savu produkciju uz Krieviju saistībā ar
benzopirēna normu pārsniegšanu.
9.4.Izmaiņas tiesību aktos
2007.gada 26.martā Eiropas Komisija (EK) pieņēma Regulu (EK) Nr. 498/2007, ar ko
paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par
Eiropas Zivsaimniecības fondu. Balstoties uz šo regulu, dalībvalstis varēja sākt pilnībā
izstrādāt darbības programmas un iesniegt tās apstiprināšanai EK.
Tā kā Latvijai kā ES dalībvalstij ir jāizstrādā nacionālie normatīvie akti ES tiesību
aktu piemērošanai, tādējādi, nodrošinot EZF sekmīgu līdzekļu apguvi no 2007. līdz
2013.gadam, 2007.gadā bija nepieciešams izstrādāt atsevišķus nacionālos normatīvos aktus.
2007.gada 8.februārī Saeima pieņēma grozījumus likumā „Publisko iepirkumu
likums”. Likuma grozījumi paredz, ka uz kompensējošas dabas atbalsta pasākumiem
neattiecas prasība veikt iepirkuma procedūru. Tāpat šajos likuma grozījumos tika sniegta
kompensācijas definīcija, kas nosaka, ka atbalsta izmaksa, kas izdarīta konkrētam mērķim un
pēc noteiktas likmes, tiek uzskatīta par naudas līdzekļu administrēšanu un tās saņēmēji nav
pakļauti prasībai veikt iepirkuma procedūru. Turklāt ar minētajiem likuma grozījumiem
noteikts, ka gadījumā, ja pasūtītājs no saviem līdzekļiem vai no ES politiku instrumentu un
nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē tāda līguma izpildi, kas nav minēts „Publisko
iepirkumu likuma” likuma 6.pantā, iepirkuma procedūras un to piemērošanas kārtību, kā arī
personas, kuras piemēro šīs procedūras, nosaka Ministru kabinets.
Ar 2007.gada 11.aprīļa rīkojumu Nr. 201 Ministru kabinetā tika apstiprināts ZNNSP
2007-2013. ZNNSP 2007-2013 izstrāde tika balstīta uz ilgtermiņa nacionālās attīstības
prioritātēm, kas noteiktas Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā un Latvijas Nacionālajā
attīstības plānā 2007. - 2013.gadam, kā arī zivsaimniecības nozares sociāli ekonomiskās
situācijas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi. Tāpat ZNNSP 2007-2013 pamatā ir
Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta 2004. - 2006.gadam atbalsta izmantošanas
analīze un Eiropas Savienības pamatnostādnes.
2007.gada 17.aprīlī Ministru kabinets apstiprināja „Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības
fonda administrēšanas kārtību” (MK noteikumi Nr. 267), kas nosaka kārtību, kādā administrē
ELGF, ELFLA un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī minēto fondu administrēšanā
iesaistīto iestāžu kompetenci un pienākumus.
2007.gada 18.augustā Ministru kabinets apstiprināja noteikumus Nr.546 "Noteikumi
par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu
definīcijai”. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem Juridiskās personas tika aicinātas kopā ar
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projekta iesniegumu iesniegt deklarāciju par uzņēmuma atbilstību mikro uzņēmuma
definīcijai (noteikumu 1. un 2.pielikums).
2007.gada 18.oktobrī Latvijas parlaments (Saeima) pieņēma grozījumus
„Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā”, vienā no grozījumu punktiem paredzot, ka
valsts un ES atbalsta administrēšanā iesaistītā institūcija lēmumu par atbalsta iesnieguma
apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc atbalsta
iesnieguma saņemšanas, kā arī nosakot, ka valsts un ES atbalsts tiek piešķirts, lai sekmētu
lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības attīstību.

