2008.gada 28.marta Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas sēdes
protokols
Nr. 2008/UK-2
Rīgā, Zemkopības ministrijā
23.stāva zālē
Sēdes sākums: 13:00
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam (turpmāk – ZRP) uzraudzības komitejas (turpmāk – komiteja) sēdes
dalībnieki:
Komitejas locekļi ar balsstiesībām:
Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks, komitejas
Aivars Lapiņš
priekšsēdētājs
Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts
atbalsta departamenta direktors, komitejas priekšsēdētāja Aivis Reinholds
vietnieks
Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks
Indulis Āboliņš
Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta
Andris Grundulis
departamenta direktors
Valsts zivsaimniecības pārvaldes priekšnieks
Normunds Riekstiņš
Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis
Edmunds Pētersons
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis
Viktors Litaunieks
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis
Jānis Vītoliņš
Vides konsultatīvās padomes pārstāvis, Engures ezera dabas
Roberts Šiliņš
parks
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis, Latvijas
Inārijs Voits
Zivsaimnieku asociācijas prezidents
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Vidējā
termiņa attīstības plānošanas departamenta direktores Indra Ciukša
vietniece – Reģionālās politikas nodaļas vadītāja
Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Sugu un
Astrīda Pūriņa
biotopu aizsardzības nodaļas vecākā referente
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece lauku attīstības
Sniedze Sproģe
un pagastu pašvaldību jautājumos
Komitejas locekļi ar padomdevēja tiesībām:
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas
Dmitrijs Kuļšs
departamenta direktores vietnieks
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis, Kurzemes
Igors Markuševskis
Zvejnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valdes
Mārtiņš Cimermanis
priekšsēdētājs
Latvijas Zivju resursu aģentūras Informācijas nodaļas
Aleksandrs Kozlovskis
vadītājs
Latvijas Lauku foruma pārstāvis
Āris Ādlers
Eiropas Komisijas Zivsaimniecības un jūras lietu
Aina Afanasjeva
Ģenerāldirektorāta pārstāvis
Citi dalībnieki:
Finanšu ministrijas pārstāve
Agnese Murāne
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Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Vidēja
termiņa attīstības plānošanas departamenta Reģionu
attīstības nodaļas vadītāja
Latvijas Zivju Resursu aģentūras datoroperatore
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu
vadītāja
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu departamenta
Eiropas Savienības lietu nodaļas specializētais atašejs
Vidzemes attīstības aģentūras pārstāvis
Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda
departamenta direktore
Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts
atbalsta departamenta direktora vietniece
Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts
atbalsta departamenta Eiropas Savienības fondu vadības
nodaļas vadītāja
Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības fondu vadības
nodaļas vadītājas vietniece
Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts
atbalsta departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vadītājas vietniece
Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības fondu vadības
nodaļas vecākais referents
Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības fondu vadības
nodaļas vecākā referente
Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts
atbalsta departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vecākais referents
Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts
atbalsta departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vecākais referents
Nepiedalās:
Vides konsultatīvās padomes pārstāvis, biedrība „Zaļā
brīvība”
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāve
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāvis
Pārtikas un veterinārā dienesta Veterinārās uzraudzības
departamenta Zoonožu uzraudzības sektora vecākais
eksperts
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis, Latvijas
Zivrūpnieku savienība
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis, Latvijas
Zvejnieku federācijas priekšsēdētājs
Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības fondu
ieviešanas departamenta direktors
Valsts Vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes
direktora vietnieks
Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta Investīciju
politikas nodaļas vadītāja Anna Liniņa
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta
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Kristīne Ozoliņa
Irina Davidjuka
Gunta Cepleviča
Māris Bērziņš
Mareks Alksnis
Elvīra Kulberga
Liene Jansone
Inese Pastare
Ilze Lāce
Edīte Kubliņa
Gatis Rāzna
Marita Baltiņa
Armands Stahovskis

Kristaps Pilskalns

Jānis Brizga
Dace Vilmane
Monvīds Švarcs
Mārtiņš Seržants
Juris Bubišs
Egils Tinte
Edmunds Valantis
Felikss Klagišs
Anna Liniņa
Eduards Puriņš

Publiskās infrastruktūras nodaļas vecākais referents
Nodarbinātības valsts aģentūras direktora Direktores
vietniece Eiropas Sociālā fonda jautājumos
Pārstāvis no Zivsaimniecības konsultatīvās padomes,
Latvijas Zvejnieku federācijas priekšsēdētājs
Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzraudzības
departamenta Dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanas
uzraudzības daļas Zvejas produktu uzraudzības sektora
vadītāja

Anita Jākobsone
Ēvalds Urtāns

Vija Ķepīte

1. Sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana, uzraudzības komitejas nolikuma
un 2008.gada 1.februāra uzraudzības komitejas sēdes protokola apstiprināšana
(A.Lapiņš, A.Afanasjeva, I.Āboliņš, I.Lāce)
A.Lapiņš atklāj komitejas otro sēdi, paziņojot, ka komiteja ir lemttiesīga, jo kvorums
nodrošināts, uz komitejas sēdi ieradušies 13 balsstiesīgie locekļi no kopējo 21 balsstiesīgo
locekļu skaita.
Nolemj:
1. apstiprināt komitejas sēdes darba kārtību;
2. apstiprināt komitejas nolikumu;
3. apstiprināt 2008.gada 1.februāra komitejas sēdes protokolu;
4. veikt komitejas locekļu uzskaiti, kas nepiedalās komitejas sēdēs un nākamās komitejas
sēdes laikā lemt par organizācijas attiecīgā komitejas locekļa izslēgšanu, ja sistemātiski
netiek apmeklētas sēdes.
5. šo un turpmākos sēdes protokolus sagatavot, norādot attiecīgajā diskusijā piedalījušos
komitejas locekļus, pieņemtos lēmumus, attiecīgā dokumenta precizētā punkta gala versiju
pievienot protokola pielikumā, un tikai atsevišķos gadījumos, pēc komitejas locekļa
pieprasījuma, norādīt tā atšķirīgo viedokli.
2. ZRP prioritārais virziens „Tehniskā palīdzība” (turpmāk – TP): iespējamās aktivitātes
(A.Lapiņš, I.Voits, S.Sproģe, N.Riekstiņš, E.Kubliņa, K.Ozoliņa, S.Sproģe, Ā.Adlers,
M.Cimermanis, A.Afanasjeva)
Nolemj:
1. pieņemt zināšanai informāciju (2.pielikums) par TP iespējamām aktivitātēm;
2. darba materiālā termins „vietējās zivsaimniecības grupas” precizējams uz
„zivsaimniecības vietējās rīcības grupas”;
3. atbalstīt priekšlikumu par speciālista, kas sniegtu informāciju par ZRP, piesaisti tajos
plānošanas reģionu ES struktūrfondu informācijas centros, kur aktīvi noris zivsaimnieciskā
darbība.
4. nepieciešams veikt dažāda veida informācijas un publicitātes pasākumus (konferences,
semināri utt.), lai skaidrotu zivsaimniecības vietējo rīcības grupu veidošanas
pamatprincipus un uzdevumus.
5. atbalstīt priekšlikumu par darbinieku algošanu informēšanai par ZRP Eiropas Savienības
(turpmāk – ES) struktūrfondu informācijas centros taču, ņemot vērā zivsaimniecības
nozares pārklājumu, nepieciešams būtu speciālistus piesaistīt tajos plānošanas reģionu ES
struktūrfondu informācijas centros, kur aktīvi noris zivsaimnieciskā darbība. Aptuvenās
viena speciālista izmaksas gadā ir 30 000 LVL.
6. ņemot vērā plānošanas reģionu ES struktūrfondu informācijas centru noslodzi un
izvērtējot to veicamos informācijas pasākumus, turpmāk lemt par zivsaimniecības
sadarbības tīkla lietderīgumu, par to apspriežoties ZRP Vadības grupā un konsultējoties ar
komiteju;

3

7. Zemkopības ministrijai un Lauku atbalsta dienestam palielināt informēšanas un
publicitātes pasākumus.
3. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.-2013.gadam pasākumos atbalstāmo projektu atlases kritēriji
3.1. Pasākums „Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana”
(A.Lapiņš, A.Reinholds, N.Riekstiņš, A.Grundulis, I.Āboliņš, A.Afanasjeva, A.Kozlovskis,
I.Voits, E.Kubliņa, E.Pētersons, J.Vītoliņš)
A.Afanasjeva izsaka šaubas par projektu atlases kritērija attiecināmību un piemērojamību uz
atbalsta pretendentiem – kuģu apkalpes locekļiem, jo zivju nozvejas tiek uzskaitītas zvejas
kuģiem.
Nolemj:
1. Vadošai iestādei precizēt projektu atlases kritēriju, lai nodrošinātu katram atbalsta
pretendentam atšķirīgu punktu skaitu, ņemot vērā iepriekšējā gadā nozvejotā limitētās
zivju sugas daudzumu un ievērojot principu – jo lielāks nozvejotās limitētās zivju sugas
daudzuma apjoms, jo vairāk punkti piešķirami;
2. apstiprināt projektu atlases kritērijus atbilstoši 1.pielikuma 1.sadaļai.
3.2. Pasākums „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”
(A.Lapiņš, I.Voits, S.Sproģe, A.Reinholds, I.Ciukša, G.Cepleviča, A.Afanasjeva, E.Pētersons,
J.Vītoliņš, A.Karlsone, I.Āboliņš)
Nolemj:
1. izteikt 2. projektu atlases kritērija grupas 4.pozīciju šādā redakcijā „līdz 10 biedriem”;
2. vienādu kritēriju punktu skaita gadījumā, salīdzināt vietējo rīcības grupu stratēģiju
īstenošanas teritoriju zemākos attīstības indeksus;
3. izteikt 1.projektu atlases kritērija grupu šādā redakcijā „Vietējās rīcības grupas veiktie
publicitātes pasākumi vietējās attīstības stratēģijas izstrādes procesā pēdējo divu gadu
laikā”;
4. apstiprināt projektu atlases kritērijus atbilstoši 1.pielikuma 2.sadaļai.
3.3. Pasākums „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē”
(A.Lapiņš, N.Riekstiņš, G.Cepleviča, I.Voits)
Nolemj:
1. izteikt 2.projektu atlases kritēriju šādā redakcijā „Par katru gadu virs 5 gadiem viens
kritēriju punkts. Maksimālais punktu skaits - 20 punkti”;
2. precizēt 1.projekta atlases kritērija grupas „Attiecināmās izmaksas” sadalījuma
pozīcijas – pirmās pozīcijas punktu skaitu palielināt no 20 uz 40, otrās pozīcijas - no 15
uz 30;
3. vienādu kritēriju punktu skaita gadījumā, vērtēt veiktās sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas vidēji par vienu strādājošo par pēdējo noslēgto gadu;
4. apstiprināt projektu atlases kritērijus atbilstoši 1.pielikuma 3.sadaļai.
3.4. Pasākums „Profesionālās apmācības”*
(A.Lapiņš, A.Reinholds, G.Cepleviča, I.Voits, N.Riekstiņš, S.Sproģe, M.Cimermanis,
I.Āboliņš)
Nolemj:
1. apstiprināt projektu atlases kritērijus atbilstoši 1.pielikuma 4.sadaļai.
* 1.prioritārā virziena „Pasākumi Kopienas zvejas flotes sabalansēšanai” pasākuma „Sociāli ekonomiskie pasākumi” aktivitāte
„Profesionālā apmācība”, 2.prioritārā virziena „Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zvejniecības un akvakultūras produktu
apstrāde un mārketings” pasākuma „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” aktivitāte „Profesionālā apmācība” un pasākuma
„Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” aktivitāte „Profesionālā apmācība” un 3.prioritārā virziena
„Kopējās ieinteresētības pasākumi” pasākuma „Kopīgas rīcības pasākumi” aktivitāte „Profesionālo iemaņu, partnerattiecību,
sadarbības
un
pieredzes
apmaiņas
veicināšana”
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3.5. Pasākums „Zveja iekšējos ūdeņos”
(A.Lapiņš, A.Reinholds, N.Riekstiņš, A.Kozlovskis, E.Pētersons)
Nolemj:
1. izteikt projektu atlases kritērija grupu šādā redakcijā „Vidējais pēdējo trīs gadu
nozvejas apjoms ūdenstilpē vai ūdenstecē (komerciālajā zvejā)”;
2. apstiprināt projektu atlases kritērijus atbilstoši 1.pielikuma 5.sadaļai.
3.6. Pasākuma „Kopīgas rīcības pasākumi” aktivitāte „Investīcijas ražošanas, pārstrādes
vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”
(A.Lapiņš, G.Cepleviča, I.Āboliņš, A.Reinholds)
Nolemj:
1. izteikt 2. projektu atlases kritēriju šādā redakcijā „Biedrība, par katru biedrības biedru 1
kritēriju punkts. Maksimālais punktu skaits – 20 punkti”;
2. vienādu projektu atlases kritēriju punktu skaita gadījumā, vērtēt projekta īstenošanas
teritoriju attīstības indeksu, dodot priekšroku teritorijām ar zemāku teritorijas attīstības
indeksu.
3. apstiprināt projektu atlases kritērijus atbilstoši 1.pielikuma 6.sadaļai;
3.7. Pasākums „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas”
(A.Lapiņš, N.Riekstiņš, I.Āboliņš, I.Voits, A.Reinholds)
Nolemj:
1. papildināt projektu atlases kritērijus ar kritēriju ar atbalsta pretendenta sadalījumu
atbilstoši pasākuma „Kopīgas rīcības pasākumi” aktivitātes „Investīcijas ražošanas,
pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” 2.projektu atlases kritērija
redakcijai;
2. Vadošai iestādei precizēt 2. projektu atlases kritēriju „Pieprasīta mazāka atbalsta
summa par maksimāli iespējamo”, lai tiktu ievērota projektu atlases kritēriju īpatsvara
samērojamība;
3. apstiprināt projektu atlases kritērijus atbilstoši 1.pielikuma 7.sadaļai;
4.Citi jautājumi
(A.Afanasjeva, A.Lapiņš)
A.Afansjeva vērš Vadošās iestādes uzmanību uz to, ka, SFC sistēmā jāievieto visa komitejā
apstiprinātā dokumentācija – nolikums, projektu atlases kritēriji, protokoli.
A.Lapiņš pasludina sēdi par slēgtu un norāda, ka nākamā komitejas sēde indikatīvi notiks
maijā.
Nolemj:
1. nākošās komitejas sēdes laikā izskatīt Vadošās iestādes sagatavotu ikgadējo ieviešanas
ziņojumu par 2007.gadu un progresu attiecībā uz ZRP ieviešanas gatavību 2008.gadam.
Priekšsēdētājs

A.Lapiņš

Protokolēja

I.Lāce
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1.Pielikums
2008.gada 28.marta Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas
pieņemtie lēmumi
1. pasākums „Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana”:
Kritēriju grupa
Zvejas kuģa, kuru skar attiecīgais zvejas
pārtraukšanas gadījums, attiecīgās sugas
(-u) nozvejas apjoms iepriekšējā
kalendārajā gadā

Kritērijs un kritēriju punktu skaits
Par katriem 100 kilogramiem 0,01 kritēriju punkts

2. pasākums „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”:
Vienādu vietējo attīstības stratēģiju atlases (kvalitātes) kritēriju punktu gadījumā
priekšrocības saņemt publisko finansējumu ir vietējai rīcības grupai, kuras darbības teritorijā ir
pašvaldība ar zemāko teritorijas attīstības indeksu. Teritorijas attīstības indekss (uz attiecīgās
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas atvēršanas dienu) ir nosakāms atbilstoši teritoriju
sadalījumam reģionos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kritērijiem valsts budžeta dotācijas
piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģionu attīstības aģentūrām Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai.
Nr. p.k.
Kritērija grupa
Kritērijs
Kritēriju punktu
skaits
1.
Vietējās
rīcības trīs vai vairāk publicitātes pasākumi par
5
grupas
veiktie vietējo attīstības stratēģiju;
publicitātes
divi publicitātes pasākumi par vietējo
3
pasākumi
vietējās attīstības stratēģiju
attīstības stratēģijas viens publicitātes pasākums par vietējo
1
izstrādes
procesā attīstības stratēģiju
pēdējo divu gadu publicitāte nav veikta
0
laikā*
2.
Biedru skaits vietējā vairāk nekā 50 biedri
5
rīcības grupā
31 – 50 biedri
3
11 – 30 biedri
1
līdz 10 biedriem
0
* t.i. aptauja, publikācija plašsaziņas līdzekļos, informēšanas seminārs u.tml.

3. pasākums „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē”:
Vienādu projektu atlases kritēriju punktu gadījumā priekšrocības saņemt publisko
finansējumu ir atbalsta pretendentam, kurš veicis lielākas valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas vidēji par vienu strādājošo pēdējā noslēgtajā gadā.
Nr.
Kritēriju grupa
Kritērijs
Kritēriju
p.k.
punktu skaits
1.
Attiecināmās izmaksas
Zvejas kuģa dzinēja nomaiņa*
40
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Zvejas kuģa vecums

2.

Zvejas rīku nomaiņa uz selektīvākiem
30
zvejas rīkiem*
Pārējās
0
Par katru gadu virs 5 gadiem viens kritēriju punkts.
Maksimālais punktu skaits - 20 punkti

4. pasākums „Profesionālās apmācības”:
Nr.
p.k.
1.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Veicamā aktivitāte

2.

Atbalsta pretendents

Apmācības
Sadarbības projekti
Pārējie
Biedrība
Pašvaldība, valsts vai pašvaldības institūcija
Uzņēmums

Kritēriju
punktu skaits
20
5
0
10
5
0

5. pasākums „Zveja iekšējos ūdeņos”:
Kritēriju grupa
Vidējais pēdējo trīs gadu
nozvejas apjoms ūdenstilpē
vai ūdenstecē
(komerciālajā zvejā)

Kritērijs un kritēriju punktu skaits
Par katriem nozvejotajiem 100 kilogramiem - 1 kritēriju punkts

6. pasākuma „Kopīgas rīcības pasākumi” aktivitāte „Investīcijas ražošanas,
pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”:
Vienādu projektu atlases kritēriju punktu gadījumā priekšrocības saņemt publisko
finansējumu ir atbalsta pretendentam, kurš projektu īsteno teritorijā ar zemāku teritorijas
attīstības indeksu. Teritorijas attīstības indekss (uz attiecīgās projektu iesniegumu pieņemšanas
kārtas atvēršanas dienu) ir nosakāms atbilstoši teritoriju sadalījumam reģionos saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un
plānošanas reģionu attīstības aģentūrām Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu
īstenošanai.
Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

1.

Attiecināmās
izmaksas

2.

Atbalsta
pretendents

Kritērijs

Kritēriju punktu
skaits

Iekārtas un tehnika notekūdeņu un dūmgāzu
30
attīrīšanai, ūdens recirkulācijas nodrošināšanai,
iekārtas kaitīgu vielu samazināšanai zivju
produktos
Iekārtas un tehnoloģijas blakusproduktu un
15
atkritumu pārstrādei
Pārējās
0
Biedrība, par katru biedrības biedru 1 kritēriju punkts. Maksimālais
punktu skaits – 20 punkti
Pašvaldība, valsts vai pašvaldības institūcija
10

7

7. pasākums „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas”:
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Projekta darbības
virziens

Kritēriju punktu
skaits
20

Projekta aktivitātes paredzētas ārpus
Latvijas teritorijas
Projekta aktivitātes paredzētas Latvijas
5
teritorijā
Biedrība, par katru biedrības biedru 1 kritēriju punkts.
Maksimālais punktu skaits – 20 punkti.
Atbalsta pretendents
Pašvaldība,
valsts
vai
pašvaldības
10
institūcija
Starpība starp
Par katru pilnu procentu 1 punkts
maksimāli
pieļaujamo publisko
finansējumu un
projektam
pieprasīto publisko
finansējumu
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