Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
5.prioritārā virziena "Tehniskā
palīdzība" 2008.gada aktivitātes

Inese Pastare
Zemkopības ministrija

Finansējamā darbība “Darbinieku darba samaksa” (I):
Nr.p.k

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes mērķis

Nodrošināt ZRP izstrādē, ieviešanā, uzraudzībā
un ZRP pasākumu administrēšanā
iesaistīto darbinieku darba samaksu.

1

Darbinieku darba
samaksa

2

Reģionālo ES SF
Stratēģiski galvenie darba uzdevumi atbilstoši
informācijas
jau esošajām RSIC aktivitātēm:
centru
1. Konsultēt klientus (pašvaldību
kapacitātes
pārstāvjus, komersantus, NVO pārstāvjus
stiprināšana,
un citus interesentus) par ZRP
piesaistot
pasākumiem, sniedzot informāciju klātienē
speciālistus 3
vai izmantojot citus komunikāciju
rajonu centros
līdzekļus.
darbam ar ZRP
2. Organizēt informatīvus pasākumus, lai
klientus informētu par ZRP pasākumiem.
3. Nodrošināt publicitāti par ZRP
pasākumiem un to ietvaros organizētajiem
konkursiem un īstenotajiem projektiem.

Finansējamā darbība “Informācijas, publicitātes
pasākumi – piemēram, semināri, konferences, TV klipi,
radio pārraides, aptaujas u.c.” (II):
Nr.p.k

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes mērķis

1.

3

Publicitātes un
informācijas
aktivitātes par
ZRP pasākumiem

2.

3.

4.

izskaidrot Rīcības programmas
Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam sastāvdaļas, pasākumu
būtību, īstenošanas mehānismus,
kontroli;
izskaidrot atbalsta pretendentu
finansiālo ieguvumu, iesaistoties
katrā pasākumā;
nodrošināt sabiedrībai informācijas
pieejamību par paredzamajiem
pasākumiem un informatīviem
materiāliem;
informācijas pieejamība par
sasniegtajiem rezultātiem.

Finansējamā darbība “Informācijas un publicitātes
materiāli - rokasgrāmatas, bukleti, veidlapas, metodikas,
instrukcijas, vadlīnijas un reprezentācijas materiāli u.c.
(III):

Nr.p.k

4

Aktivitātes nosaukums

„Prezentācijas
materiālu
izgatavošana ar
EZF logo
izglītojošu
konferenču un
informējošu
semināru
vajadzībām ZRP

kontekstā”

Aktivitātes mērķis

Informēšanas un publicitātes pasākumu
nodrošināšana; Saskaņā RP EZF
2007.-2013.gadam 5.prioritāro
virzienu "Tehniskā palīdzība"
publicitātes un informācijas
sniegšanas pasākumiem

Finansējamā darbība “Komandējumi, pieredzes apmaiņas
braucieni, apmācības, semināri, konferences” (IV):
Nr.p.k

5

6

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes mērķis

Komandējumi,
Saskaņā RP EZF 2007.-2013.gadam
pieredzes apmaiņas
5.prioritāro virzienu "Tehniskā
braucieni
palīdzība".
Akvakultūras
konference "Jaunas Informēt Latvijas akvakultūras sektora
pārstāvjus par akvakultūras sektora
metodes jaunu
pašreizējo stāvokli Latvijā un
produktu veidu un
Austrumbaltijā, tā attīstības
tirgu attīstība"
tendencēm, par atbalsta iespējām, rast
jaunus risinājumus akvakultūras
ilgtspējīgai attīstībai un inovācijām
Latvijā, sekmēt Latvijas akvakultūras
nozares pārstāvju starptautisku
sadarbību.

Finansējamā darbība “Komandējumi, pieredzes apmaiņas
braucieni, apmācības, semināri, konferences u.c.” (IV):
Nr.p.k
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Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes mērķis

Uzraudzības
komiteju,
vadības grupu
un citu ar ZRP
uzraudzību un
Nodrošināt ZRP uzraudzību
ieviešanu
saistītu
organizatorisku
pasākumu
izdevumi

Finansējamā darbība “Kontroles un revīzijas pasākumi”
(V):
Nr.p.k
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Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes mērķis

Konsultāciju pakalpojums
EZF gada kontroles
ziņojuma un atzinuma par
vadības un kontroles
sistēmu darbības

Tā kā 61. panta 1. punkta e)
apakšpunktā noteikto dokumentu
izstrāde ir pirmreizēja, aktivitātes
mērķis ir nodrošināt Audita
iestādei noteikto Gada kontroles
ziņojuma un atzinuma par vadības
un kontroles sistēmu darbību
izstrādi piesaistot ārējus
konsultantus – ekspertus auditorus

efektivitāti izstrādei

efektīvai šīs funkcijas izpildei
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Kārtība, kādā veicama EZF
Novērst iespējamās nepilnības Izlases
projekta finansējuma
veida pārbaužu veikšanas procesā
pieprasījuma un izdevumu
un nodrošināt konsekventu pieeju
deklarācijas atbilstības
Izlases veida pārbaužu veikšanā.
izlases veida pārbaude

Finansējamā darbība “Datorizētas sistēmu un tehniskā
aprīkojuma uzstādīšana, izmantošana un vadība, t.sk.
datorprogrammas, licences u.c. aprīkojums” (VI):
Nr.p.k
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Aktivitātes nosaukums

ZRP sagatavošanai,
ieviešanai, kontrolei,
novērtēšanai,
uzraudzībai un
informācijas,
publicitātes
pasākumiem
izmantojamās
datortehnikas iegāde

Aktivitātes mērķis

Datortehnikas iegāde

Finansējamā darbība “Ar ZRP ieviešanu saistīti
pakalpojumi vai darba uzdevumi – tulkojumi,
novērtējumu izstrāde, datu bāzes sagatavošana vai
papildināšana, socioloģiskie, tematiskie izvērtējumi u.c.”
(VII):

11

Tulkošanas darbi saistībā ar
ZRP ieviešanu, grozījumu
sagatavošanu

Saskaņā ar ZRP 5.prioritāro virzienu
"Tehniskā palīdzība"
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Pamatnosacījumu izstrāde
ZRP pasākuma „Ūdens vides
pasākumi” ieviešanai.

Izstrādāt pamatnosacījumus ZRP
pasākuma „Ūdens vides pasākumi”
ieviešanai.

Akvakultūras saimniecību
darbības izvērtējums

Izvērtējums par ZVFI līdzfinansēto
hidrotehnisko būvju (t.sk. dīķu)
ekonomisko nozīmīgumu akvakultūras
saimniecībās un akvakultūras nozarē.
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Paldies par uzmanību!

