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Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam uzraudzības komitejas (turpmāk – komiteja) sēdes dalībnieki:
Rīcības programmas EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības
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 direktors
Andis Rukmanis
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
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu
Gunta Cepleviča
vadītāja
Latgales plānošanas reģiona padomes loceklis
Iveta Maļina-Tabūne
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 Vidēja
termiņa attīstības plānošanas departamenta Reģionālās Alise Vītola
politikas nodaļas vecākā referente
Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Sugu un
Astrīda Pūriņa
biotopu aizsardzības nodaļas vecākā referente
Rīcības programmas EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības
komitejas locekļi ar padomdevēja tiesībām:
Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta Investīciju
Anna Liniņa
politikas nodaļas vadītāja
Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks ES jautājumos
Indulis Āboliņš
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācija
departamenta Mūžizglītības attīstības nodaļas vecākā
Līga Vilde
referente
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis, Kurzemes
Igors Markuševskis
Zvejnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis, Latvijas
Ēvalds Urtāns

Zvejnieku federācijas priekšsēdētājs
Nodarbinātības valsts aģentūras direktora padomniece
Latvijas Zivju resursu aģentūras Informācijas nodaļas
vadītājs
Latvijas Lauku foruma pārstāvis
Citi dalībnieki:
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta
Publiskās infrastruktūras nodaļas vecākais referents
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
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu departamenta
Eiropas Savienības lietu nodaļas specializētais atašejs
Rīgas plānošanas reģiona pārstāvis
Eiropas Komisijas pārstāvis
Eiropas Komisijas pārstāvis

Irina Pilvere
Aleksandrs Kozlovskis
Āris Ādlers

Eduards Puriņš
Liene Jansone
Inese Pastare
Ilze Lāce
Edīte Kubliņa
Gatis Rāzna
Marita Baltiņa
Armands Stahovskis

Kristaps Pilskalns
Māris Bērziņš
Dace Grīnberga
Aina Afanasjeva
Veronika Veits

1. Sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana
A.Lapiņš atklāj Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas (turpmāk - komiteja) 1.sēdi.
A.Lapiņš iepazīstina komitejas sēdes dalībniekus ar darba kārtību, norādot, ka viens no
svarīgākajiem sēdes laikā apskatāmajiem jautājumiem ir projektu atlases kritēriju
saskaņošana, kā sekas ir daudzu miljonu atbalsta pareiza un mērķtiecīga ieviešana.
I.Voits interesējas par programmas ieviešanas periodu.
V.Veits informē, ka programmas ieviešana ilgs līdz pat programmas slēgšanai un visu
dokumentu sagatavošanai, līdz pat 2015.gadam.

2. Rīcības programmas EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
uzraudzības komitejas nolikums
I. Pastare informē par komitejas nolikumu, par komitejas darba norisi, komitejas tiesībām
un pienākumiem, sēžu organizēšanas kārtību, lēmumu pieņemšanas kārtību (t.sk.,
izmantojot rakstisko procedūru) un dokumentu apriti.
I.Voits jautā par komitejas balsstiesību noteikšanu un paziņošanu.
I.Pastare norāda, ka visas institūcijas ar balsstiesībām ir noteiktas 2007.gada 17.aprīļa
Ministru kabineta noteikumos Nr.267 „Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda
administrēšanas kārtība”. I.Pastare norāda, ka komitejas locekļu saraksts papildināts ar 2
pārstāvjiem ar padomdevēja tiesībām: Induli Āboliņu no Lauku atbalsta dienesta (LAD)
un Viju Ķepīti no Pārtikas un veterinārā dienesta.
V.Veits ierosina komitejas nolikuma pielikumā noteikt visus locekļus ar balsstiesībām un
padomdevēja tiesībām.
A.Lapiņš norāda, ka komitejas nolikuma pielikumā norādāms komitejas locekļu
personāls, nosakot konkrētus locekļus ar balsstiesībām un padomdevējtiesībām.
V.Veits ierosina precizēt komitejas nolikuma 4.9.punktu, nosakot, ka komiteja veic
Latvijas normatīvajos aktos un Eiropas Kopienas tiesību aktos noteiktās funkcijas, lai
nevajadzētu vienmēr grozīt komitejas nolikumu, ja šajos tiesību aktos paredzēta kāda
funkcija.
A.Lapiņš norāda, ka nepieciešamas precizēt komitejas nolikuma 4.9.punktu atbilstoši
V.Veits izteiktam ierosinājumam.
V.Veits ierosina precizēt komitejas nolikuma 11.punktu, nosakot, ka Komitejas locekļiem
ir pienākums paziņot Vadošajai iestādei ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms sēdes norises,
ka attiecīgais Komitejas loceklis ar balsstiesībām vai tā pilnvarotā persona Komitejas sēdē
nepiedalīsies.
A.Lapiņš norāda, ka nepieciešamas precizēt komitejas nolikuma 11. punktu atbilstoši
V.Veits izteiktajam ierosinājumam.
V.Veits ierosina komitejas nolikuma 13.punktā iekļaut normu, ka jebkuram komitejas
loceklim, t.sk. Eiropas Komisijas pārstāvim ir tiesības uzaicināt ekspertus, kas nav
komitejas locekļi, piedalīties komitejas sēdēs saistībā ar kādu konkrētu darba kārtības
jautājumu.
N.Riekstiņš izsaka atbalstu V.Veits ierosinājumam, taču norāda, ka ir jāparedz kārtība, kā
tas notiek.
A.Lapiņš norāda, ka nevajag liegt iespēju jebkuram loceklim ar balsstiesībām vai
padomdevēja tiesībām uzaicināt ekspertu, taču par eksperta uzaicināšanu rakstiski vai
elektroniski jāpaziņo Vadošai iestādei ne vēlāk kā 5.darba dienas pirms komitejas sēdes
norises. A.Lapiņš norāda, ka ekspertu uz komitejas sēdi uzaicina komitejas priekšsēdētājs.
V.Veits ierosina komitejas nolikumā paredzēt atsevišķu punktu par komitejas darba
materiālu ievietošanu ZM mājas lapā.
A.Lapiņš norāda, ka komitejas darba materiāli ir atklāti, tādējādi papildināt komitejas
nolikumu ar atsevišķu punktu par informācijas ievietošanu ZM mājas lapas attiecīgajā
sadaļā.

V.Veits ierosina precizēt komitejas nolikuma 15.punktu, nosakot, ka par komitejas sēdes
laiku un vietu tiek paziņots rakstiski un elektroniski, kā arī paziņošanas laiku nosakot ne
vēlēk kā 20 darba dienas pirms komitejas sēdes norises.
I.Pastare ierosina precizēt komitejas nolikuma 15.punktu, nosakot, ka nosūtāma
komitejas locekļiem arī darba kārtība par izskatāmajiem jautājumiem.
A.Lapiņš norāda, ka nepieciešams precizēt komitejas nolikuma 15.punktu atbilstoši
V.Veits un I.Pastares izteiktajiem ierosinājumiem.
V.Veits ierosina papildināt komitejas nolikuma 19.punktu ar normu, ka arī EK pārstāvim
ir tiesības iesniegt priekšlikumus par darba kārtībā minētajiem jautājumiem un par darba
kārtības papildināšanu.
A. Kozlovskis ierosina papildināt komitejas nolikuma 19.punktu ar normu, ka arī
komitejas locekļiem ar padomdevēja tiesībām ir tiesības iesniegt priekšlikumus par darba
kārtībā minētajiem jautājumiem un par darba kārtības papildināšanu.
I. Pilvere ierosina precizēt komitejas nolikuma 19.punktu, nosakot, ka priekšlikumi par
darba kārtības papildināšanu iesniedzami rakstveidā vai elektroniski Komitejas
sekretariātā ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms komitejas sēdes norises.
A.Lapiņš norāda, ka nepieciešams precizēt komitejas nolikuma 19.punktu atbilstoši
V.Veits, A.Kozlovska un I.Pilveres izteiktajiem ierosinājumiem.
N.Riekstiņš ierosina tehnisku precizējumu - komitejas nolikuma 20.punktā pirms vārdiem
„darba kārtība” iekļaut vārdu „papildinātā”.
V.Veits ierosina precizēt komitejas nolikuma 21.punktu, paredzot EK pārstāvi kā
iebildumu un priekšlikumu sniedzēju.
A.Lapiņš atbalsta N.Riekstiņa un V.Veits ierosinājumu un nosaka precizēt komitejas
nolikuma 20. un 21.punktu atbilstoši izteiktajiem ierosinājumiem.
I.Voits ierosina 23.punktā svītrot vārdus „ja nepieciešams”, jo EK pārstāvji neprot
latviešu valodu.
A.Lapiņš to noraida, jo var gadīties, ka EK pārstāvis neapmeklē komitejas sēdi vai arī
prot latviešu valodu.
I.Voits interesējas, vai komitejas sēdē iespējams izskatīt kādu jaunu jautājumu, par kura
iekļaušanu nobalso sēdes laikā.
A.Lapiņš informē, ka komitejas sēdē iespējams apskatīt arī jautājumus pēc 21.punktā
paredzētā 5 darba dienu termiņa. A.Lapiņš norāda, ka komitejas nolikumā iekļaujams
atsevišķs punkts, kas to noteiktu šo normu.
Komitejas sēdes laikā notiek diskusija par komitejas kvoruma nodrošināšanu saistībā ar
komitejas nolikuma 24.punktā minētajam.
A.Lapiņš ierosina komitejas kvorumu nodrošināt, ja komitejas sēdē piedalās vismaz
piecdesmit procenti un viena balss no Komitejas locekļu ar balsstiesībām vai to pilnvaroto
personu skaita. A.Lapiņš norāda, ka 2008.gada 1.februāra komitejas sēde ir lemttiesīga, jo
sēdē piedalās 12 balsstiesīgo komitejas locekļu no 19 balsstiesīgo komitejas kopskaita, kas
atbilst komitejas kvorumam.

V.Veits ierosina precizēt komitejas nolikuma 27.punktā svītrot vārdus „vai dalībnieks
novērotāja statusā”, lai tiesības prasīt, lai Komiteja sēdes protokolā tiktu ierakstīts viņa
atšķirīgais viedoklis tiktu saglabāts visiem komitejas locekļiem.
Komitejas sēdes laikā notiek diskusijas par komitejas nolikuma 29.2.punktā minēto
iebildumu un priekšlikumu sniegšanas termiņu – 15 darbadienas.
Komitejas sēdes laikā nolemts papildināt komitejas nolikumu ar apakšpunktu, paredzot
paātrinātu rakstiskā veida procedūru – noteikt īsāku termiņu iebildumu vai priekšlikumu
sniegšanai, ja tas ir nepieciešams no vadošās iestādes neatkarīgu apstākļu dēļ.
I. Pastare informē, ka mainīta komitejas nolikuma 29.2. punkta redakcija, aizstājot vārdus
„no saņemšanas brīža” ar vārdiem „no nosūtīšanas brīža”.
A. Kozlovskis ierosina precizēt 29.2.punktu, paredzot ne tikai rakstisku paziņošanu par
iebildumiem un priekšlikumiem attiecībā uz lēmumprojektu, bet arī elektroniskas
paziņošanas iespējas.
Komitejas sēdes laikā notiek diskusija par 29.5. minēto attiecībā uz lēmuma pieņemšanu
rakstiskā procedūras veidā.
Komitejas sēdes laikā nolemts papildināt 29.5. punktu, paredzot, ka lēmumprojekts ir
pieņemts, ja iebildumi par lēmumprojektu ir saņemti no mazāk kā 1/3 Komitejas
balsstiesīgo locekļu un vadošās iestādes vadītājam ir tiesības rakstiskās procedūras veidā
izskatīto jautājumu virzīt izskatīšanai atsevišķā Komitejas sēdē.
A.Lapiņš norāda, ka komitejas sēdes laikā tiek veikts audioieraksts, kas tiek izmantots
protokola sagatavošanai un nosaka, ka komitejas nolikums papildināms ar šo nosacījumu.
Komitejas sēdes laikā nolemts precizēt komitejas nolikuma 32. un 33.punktu, aizstājot
vārdu „apstiprināts” ar vārdu „saskaņots”.
A.Lapiņš nosaka, ka komitejas nolikuma 31.punktā un 32.punktā noteikto 10.darba dienu
termiņu aizstāt ar 5 darba dienām.

Nolemj:
1. komitejas nolikuma pielikumu precizēt un papildināt ar komitejas locekļu personālu,
nosakot konkrētus locekļus ar balsstiesībām un padomdevēja tiesībām;
2. precizēt komitejas nolikuma 4.9.punktu, nosakot, ka komiteja veic Latvijas
normatīvajos aktos un Eiropas Kopienas tiesību aktos noteiktās funkcijas;
3. precizēt komitejas nolikuma 11.punktu, nosakot, ka Komitejas locekļiem ir pienākums
paziņot Vadošai iestādei ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms sēdes norises, ka
attiecīgais Komitejas loceklis ar balsstiesībām vai tā pilnvarotā persona Komitejas
sēdē nepiedalīsies;
4. papildināt komitejas nolikuma 13.punktu ar normu, ka:
4.1. jebkuram komitejas loceklim, t.sk. Eiropas Komisijas pārstāvim ir tiesības
uzaicināt ekspertus, kas nav komitejas locekļi, piedalīties komitejas sēdēs saistībā ar
kādu konkrētu darba kārtības jautājumu;
4.2. komitejas locekļi ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms komitejas sēdes norises par
eksperta uzaicināšanu rakstiski vai elektroniski paziņo Vadošai iestādei;
4.3. ekspertus uz komitejas sēdi uzaicina komitejas priekšsēdētājs.

5. papildināt komitejas nolikumu ar punktu par informācijas ievietošanu ZM mājas lapas
attiecīgajā sadaļā;
6. precizēt komitejas nolikuma 15.punktu, nosakot, ka komitejas locekļiem tiek nosūtīta
darba kārtība, kā arī par komitejas sēdes laiku un vietu tiek paziņots rakstiski un
elektroniski, paziņošanas laiku nosakot ne vēlāk kā 20 darba dienas pirms komitejas
sēdes norises;
7. papildināt un precizēt komitejas nolikuma 19.punktu ar normu, ka
7.1. jebkuram komitejas loceklim, t.sk. Eiropas Komisijas pārstāvim ir tiesības
iesniegt priekšlikumus par darba kārtībā minētajiem jautājumiem un par darba kārtības
papildināšanu;
7.2. priekšlikumi par darba kārtības papildināšanu iesniedzami rakstveidā vai
elektroniski Komitejas sekretariātā ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms komitejas sēdes
norises.
8. precizēt komitejas nolikuma 20.punktu - pirms vārdiem „darba kārtība” iekļaut vārdu
„papildinātā”;
9. precizēt komitejas nolikuma 21.punktu, paredzot EK pārstāvi kā iebildumu un
priekšlikumu sniedzēju;
10. papildināt komitejas nolikumu ar punktu attiecībā uz iebildumu un priekšlikumu
izskatīšanu sēdes laikā, kas nav saņemti 21.punktā norādītajā termiņā;
11. precizēt komitejas nolikuma 24.punktu ar nosacījumu, ka komiteja ir lemttiesīga, ja tās
komitejas sēdē piedalās vismaz piecdesmit procenti un viena balss no Komitejas
locekļu ar balsstiesībām vai to pilnvaroto personu skaita;
12. precizēt komitejas nolikuma 27.punktu, svītrojot vārdus „vai dalībnieks novērotāja
statusā”;
13. papildināt komitejas nolikumu ar apakšpunktu, paredzot paātrinātu rakstiskā veida
procedūru – noteikt īsāku termiņu iebildumu vai priekšlikumu sniegšanai, ja tas ir
nepieciešams no vadošās iestādes neatkarīgu apstākļu dēļ;
14. precizēt 29.2.punktu, paredzot ne tikai rakstisku paziņošanu par iebildumiem un
priekšlikumiem attiecībā uz lēmumprojektu, bet arī elektroniskas paziņošanas
iespējas;
15. papildināt 29.5. punktu, paredzot, ka:
15.1. lēmumprojekts ir pieņemts, ja iebildumi par lēmumprojektu ir saņemti no mazāk
kā 1/3 Komitejas balsstiesīgo locekļu;
15.2. vadošās iestādes vadītājam vai komitejas priekšsēdētājam ir tiesības rakstiskās
procedūras veidā izskatīto jautājumu virzīt izskatīšanai atsevišķā Komitejas sēdē;
16. papildināt komitejas nolikumu ar punktu, ka komitejas sēdes laikā tiek veikts
audioieraksts, kas tiek izmantots protokola sagatavošanai;
17. precizēt komitejas nolikuma 32. un 33.punktu, aizstājot vārdu „apstiprināts” ar vārdu
„saskaņots”;
18. komitejas nolikuma 31.punktā un 32.punktā noteikto 10.darba dienu termiņu aizstāt ar
5 darba dienām.
3. SAPARD Latvijas Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas 2000.2006.gadam ieviešanas rezultāti
J. Šnakšis informē par SAPARD un Vienotā programmdokumenta 4.prioritātes ieviešanas
rezultātiem 2000.-2006.gadā (skatīt prezentāciju 1.pielikumā).
A. Rukmanis informē komitejas locekļus par SAPARD programmas un Vienotā
programmdokumenta ieviešanas rezultātiem zivsaimniecības jomā.

Nolemj:
1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par SAPARD un Vienotā programmdokumenta
4.prioritātes ieviešanas rezultātiem 2000.-2006.gadā.
4. Ziņojums par informācijas sistēmu Zivsaimniecības rīcības programmas
ieviešanai
I.Āboliņš informē par jaunizveidoto Informācijas sistēmu Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā (IS), lai pilnveidotu un uzlabotu Rīcības
programmas ieviešanu, norādot ka datu pieejamību ZM nodrošinās datu analīzes rīks –
Oracle Discoverer, lai sekmētu kvalitatīvu un efektīvu Rīcības programmas ieviešanu un
uzraudzību (skatīt prezentāciju 2.pielikumā).
A.Kozlovskis jautā par komitejas locekļu piekļuves iespējām IS.
A.Lapiņš norāda, ka ZM ir pieejami kopējie dati, savukārt piekļuve individuālu projektu
datiem un administrēšanas datiem nebūs un ņemot vērā uzkrāto sadarbības pieredzi IS
izmantošanā starp LAD un ZM tiks spriests par piekļuves iespējām IS datiem komitejas
locekļiem.
A.Rukmanis norāda, ka jānošķir ar likumu aizsargājamie uzņēmēju vai personu dati, kas
pieejami ierobežotam lietotāju lokam, savukārt apkopotie rādītāji statistikas mērķiem būtu
pieejami visiem.
Nolemj:
1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par Informācijas sistēmu Rīcības programmas
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā.
5. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.-2013.gadam prioritārais virziens „Tehniskā palīdzība”: iespējamās
aktivitātes
Darba kārtības jautājums tiks izskatīts nākamajā komitejas sēdē.
6. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.-2013.gadam pasākumos atbalstāmo projektu atlases kritēriji
A.Reinholds norāda, ka saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem, komitejai 6 mēnešu laikā no
programmas apstiprināšanas brīža jāapstiprina projektu atlases kritēriji visiem programmā
ietvertajiem atbalsta pasākumiem. Šajā komitejas sēdes laikā paredzēts izskatīt projektu
atlases kritērijus pieciem programmā ietvertajiem atbalsta pasākumiem.
Komitejas sēdes laikā notiek diskusija par projektu atlases kritērijiem atbalsta pasākumā
„Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”.
I.Voits interesējas par būvprojekta izdevumu attiecināmību.
A.Reinholds informē, ka būvprojekta izmaksas tiek iekļautas attiecināmajās izmaksās.
V.Veits ierosina precizēt projekta atlases kritērija „Uzņēmuma lielums” paskaidrojuma
tekstu (*) zem tabulas, norādot Eiropas Zivsaimniecības fonda atbilstošos ES tiesību
aktus.

A.Lapiņš norāda, ka projekta atlases kritērija „Uzņēmuma lielums” paskaidrojuma teksts
precizējams atbilstoši V.Veits izteiktajam ierosinājumam. A.Lapiņš norāda, ka identisks
precizējums nepieciešams atbalsta pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”.
Komitejas sēdes laikā notiek diskusija par 1. projektu atlases kritēriju, kurā mikro un
mazie uzņēmumi noteiktie kā prioritārie uzņēmumi atbilstoši ES tiesību aktiem, taču
ņemot vērā projektu atlases kritēriju būtību (prioritātes noteikšana), kā arī situāciju Latvijā
(pārsvarā pastāv mikro un mazie uzņēmumi), komiteja vienojas šo kritēriju pozīciju izdalīt
divās pozīcijās, nosakot, ka mikro uzņēmumiem piešķiramais kritēriju punktu skaits 30,
mazajiem uzņēmumiem – 20, taču pārējiem uzņēmumiem - 0.
Komitejas locekļi vienojas no 1. projektu atlases kritērija 3.pozīcijas „Vidējie un pārējie
uzņēmumi, kā arī jaundibināti komersanti” svītrot tekstu „kā arī jaundibināti komersanti”.
Komitejas sēdes laikā notiek diskusija par 4. projektu atlases kritēriju, kurā noteikts, ka
kritērija pozīcijai „Audzēšanas tehnoloģiju pielietošana, kas nav dīķsaimniekošana”
piešķiramais kritēriju punktu skaits ir 5, taču pozīcijai „Pārējie projekti” – 0.
A.Kozlovskis uzskata, ka starp 4. un 3. kritēriju pastāv pretruna, jo 4.projektu atlases
kritērijs dod priekšroku audzēšanas tehnoloģiju pielietošanai, kas nav dīķsaimniecība un
līdz ar to tiek vairāk izmantotas Rīgā un pilsētās, savukārt 3.projektu atlases kritērijs dod
priekšroku projektiem, kuri tiek īstenoti mazāk attīstītās teritorijās.
N.Riekstiņš nepiekrīt A.Kozlovska teiktajam, norādot, ka audzēšanas cehi un betona
baseini var tikt izmantoti jebkurā Latvijas vietā. Viņš uzsver, ka galvenā ideja ir ieviest
jaunas un modernas tehnoloģijas.
I.Āboliņš ierosina 4.projektu atlases kritēriju izteikt sekojošā redakcijā –
„Dīķsaimniecība”, kurai piešķiramais kritēriju punktu skaits 5 un „pārējie projekti” ar
piešķiramo kritēriju punktu skaitu 0.
Komisija vienojas par I.Āboliņa izteikto ierosinājumu
V.Veits interesējas, kurš projekts prioritārāks gadījumā, ja vairāki projekti saņem vienādu
punktu skaitu.
A.Lapiņš informē, ka atbalstu saņem tas pretendents, kuram ir mazāks koeficients –
attiecība starp pasākuma ietvaros saņemto un pieprasīto finansējumu, dalot ar maksimāli
pieejamo finansējumu.
E.Puriņš ierosina precizēt projekta atlases kritērija „Projekta īstenošanas vieta”
paskaidrojuma tekstu (**) zem tabulas, norādot precīzu laika periodu attiecībā uz
teritorijas attīstības indeksa noteikšanu.
Komitejas locekļi nolemj attiecināt teritorijas attīstības indeksu uz attiecīgās projektu
iesniegumu pieņemšanas kārtas atvēršanas dienu.
Komitejas sēdes laikā notiek diskusija par projektu atlases kritērijiem atbalsta pasākumā
„Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”.
I.Pilvere ierosina precizēt tekstā virs projektu atlases kritēriju tabulas vārdus „valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devēja maksājums) par vienu
strādājošo” atbilstoši Valsts sociālās apdrošināšanas likumā noteiktajam formulējumam.

A.Lapiņš norāda, ka veicami precizējumi atbilstoši I.Pilveres izteiktajam ierosinājumam.
A.Lapiņš norāda, ka identisks precizējums nepieciešams atbalsta pasākumā „Zvejas
aktivitāšu pilnīga pārtraukšana”.
Komitejas sēdes laikā notiek diskusija par projektu atlases kritērijiem atbalsta pasākumā
„Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana”.
Diskusijas laikā, komitejas locekļi vienojas par atbilstošo kritērija punktu skaita
precizēšanu 2.projektu atlases kritērijam „Zvejas kuģu īpašnieks, kura īpašumā ir tikai
viens zvejas kuģis”, nosakot, ka kritēriju punktu skaitu palielināt no 10 uz 20.
Komitejas sēdes laikā notiek diskusija par projektu atlases kritērijiem atbalsta pasākumā
„Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās”.
V.Veits ierosina kā prioritāro pozīciju 1.projektu atlases kritērijam noteikt „Izkrauto zivju
uzglabāšanas zvejnieku vajadzībām apstākļu nodrošināšana ostu teritorijā” ar piešķiramo
kritēriju punktu skaitu 20, bet šī kritērija pozīcijai „Dzeramā ūdens apgādes, notekūdeņu
savākšanas un aizvadīšanas sistēmu ierīkošana” piešķirt kritēriju punktu skaitu 10.
A.Lapiņš norāda, ka 1.projektu atlases kritērijs precizējams atbilstoši V.Veits izteiktajam
ierosinājumam.
Komitejas locekļi vienojas svītrot no projektu atlases kritēriju saraksta 2.projektu atlases
kritēriju.
Komitejas sēdes laikā notiek diskusija par projektu atlases kritērijiem atbalsta pasākumā
„Sociāli ekonomiskie pasākumi”.
Komitejas locekļi vienojas no aktivitātes „Kompensācijas zvejas kuģu apkalpes locekļiem
(zvejniekiem) zvejas kuģa pastāvīgas zvejas darbības pārtraukšanas gadījumā” svītrot no
kritēriju saraksta 5. kritēriju.
Komitejas locekļi vienojas no aktivitātes „Pirmstermiņa pensionēšanās” svītrot no
kritēriju saraksta 7.projektu atlases kritēriju.
Nolemj:
1. precizēt projekta atlases kritērija „Uzņēmuma lielums” paskaidrojuma tekstu norādot
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbilstošos ES tiesību aktus atbalsta pasākumā
„Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” un „Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde”;
2. atbalsta pasākuma „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” projektu atlases kritērija
„Uzņēmuma lielums” pirmo pozīciju izdalīt divās pozīcijās, nosakot, ka mikro
uzņēmumiem piešķiramais kritēriju punktu skaits 30, mazajiem uzņēmumiem – 20,
taču pārējiem uzņēmumiem – 0;
3. no atbalsta pasākuma „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” 1. projektu atlases
kritērija 3.pozīcijas „Vidējie un pārējie uzņēmumi, kā arī jaundibināti komersanti”
svītrot tekstu „kā arī jaundibināti komersanti”;
4. atbalsta pasākuma „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” 4.projektu atlases kritēriju
izteikt sekojošā redakcijā– „Dīķsaimniecība”, kurai piešķiramais kritēriju punktu
skaits 5 un „pārējie projekti” ar piešķiramo kritēriju punktu skaitu 0;
5. precizēt atbalsta pasākuma „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” projekta atlases
kritērija „Projekta īstenošanas vieta” paskaidrojuma tekstu (**) zem tabulas, norādot

teritorijas attīstības indeksu uz attiecīgās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas
atvēršanas dienu;
6. atbalsta pasākumos „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” un „Zvejas aktivitāšu
pilnīga pārtraukšana” precizēt tekstā virs projektu atlases kritēriju tabulas vārdus
„valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devēja maksājums) par
vienu strādājošo” atbilstoši Valsts sociālās apdrošināšanas likumā noteiktajam
formulējumam;
7. atbalsta pasākumā „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” palielināt 2.projektu
atlases kritērija „Zvejas kuģu īpašnieks, kura īpašumā ir tikai viens zvejas kuģis”
atbilstošo kritērija punktu skaitu no 10 uz 20;
8. atbalsta pasākumā „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” kā prioritāro
pozīciju 1.projektu atlases kritērijam noteikt „Izkrauto zivju uzglabāšanas zvejnieku
vajadzībām apstākļu nodrošināšana ostu teritorijā” ar piešķiramo kritēriju punktu
skaitu 20, bet šī kritērija pozīcijai „Dzeramā ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas
un aizvadīšanas sistēmu ierīkošana” piešķirt kritēriju punktu skaitu 10;
9. atbalsta pasākumā „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” svītrot no
projektu atlases kritēriju saraksta 2.projektu atlases kritēriju;
10. atbalsta pasākumā „„Sociāli ekonomiskie pasākumi”, aktivitātē „Kompensācijas
zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) zvejas kuģa pastāvīgas zvejas darbības
pārtraukšanas gadījumā” svītrot no kritēriju saraksta 5. kritēriju;
11. atbalsta pasākumā „„Sociāli ekonomiskie pasākumi”, aktivitātē„Pirmstermiņa
pensionēšanās” svītrot no kritēriju saraksta 7.projektu atlases kritēriju.
A.Lapiņš informē, ka nākošā komitejas sēde plānota 2008.gada 28.martā un pasludina
sēdi par slēgtu.
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