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Ievads
Ziņojums izstrādāts pēc LR Zemkopības ministrijas pasūtījuma saskaņā ar Līgumu Nr. 211210/c-134 „Rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013.gadam (turpmāk –
RP vai Rīcības programma) Vidus termiņa (Interim) novērtējums” (turpmāk – vidus termiņa novērtējums).
Ar zivsaimniecību tiek saprasta ar zvejniecību, akvakultūru un zivrūpniecību saistītas ražošanas, pārstādes un
marketinga aktivitātes. Vidus termiņa novērtējums tiek veikts, uzsākoties programmas dzīves cikla otrai
daļai, lai pārbaudītu darbības programmas efektivitāti, lai, to pielāgojot, uzlabotu atbalsta un tā īstenošanas
kvalitāti. Šī novērtējuma mērķi:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Novērtēt, vai Zivsaimniecības nozares Rīcības programmā noteiktā darbības stratēģija joprojām ir
atbilstoša un lietderīga, ņemot vērā izmaiņas Kopējā Zivsaimniecības politikā un sociāli
ekonomiskajā kontekstā;
Novērtēt Programmas īstenošanas un pārvaldības kvalitāti un efektivitāti;
Novērtēt Programmas vidus termiņam noteikto mērķu sasniegšanu;
Sniegt ieteikumus Programmas īstenošanas uzlabošanai;
Izvirzīt idejas un priekšlikumus stratēģiskajai diskusijai par Zivsaimniecības nozares Rīcības
programmas īstenošanu, īpaši par labās pieredzes piemēriem dalībvalstīs;
Programmas īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējums.

Rīcības programma ietver zivsaimniecības nozares stratēģiju un prioritāros virzienus, kuros paredzēts
līdz nansējums EZF ietvaros, kā arī noteikt pasākumus un ak vitātes, to realizācijas nosacījumus laika
periodā no 2007. - 2013.gadam. Kopējais Rīcības programmas EZF finansējums sastāda 125,02 miljonus eiro,
savukārt līdz 2010.gadam no EZF bija paredzēts finansēt aktivitātes 62,5 miljonu eiro vērtībā. Tās galvenie
mērķi ir:
1. Ar zivju resursiem līdzsvaroti un konkurētspējīgi zvejas uzņēmumi un Latvijas zvejas flote;
2. Kvalitatīvu, augstas pievienotās vērtības un tirgus pieprasījumam atbilstošu produktu ražojoši
akvakultūras, iekšējo ūdeņu zvejniecības un apstrādes uzņēmumi;
3. Ar zivsaimniecību saistīto teritoriju un no zivsaimniecības atkarīgo cilvēkresursu integrēta un
ilgtspējīga attīstība.
Vidus termiņa novērtējuma pētnieciskais priekšmets ir šīs rīcības programmas prioritārie virzieni un to
pasākumi. Programmas stratēģija paredz piecus prioritārus rīcības virzienus: (1) pasākumi Kopienas zvejas
flotes sabalansēšanai; (2) akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un akvakultūras produktu
apstrāde un mārketings; (3) Kopējās ieinteresētības pasākumi; (4) Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga
attīstība; (5) Tehniskā palīdzība. Prioritāro rīcības virzienu pasākumi uzskaitīti Pielikumā Nr.1. Rīcības
programmas prioritārie virzieni ir saskaņoti ar Zivsaimniecības nozares stratēģiskā plāna 2007. - 2013.gadam
(turpmāk – stratēģiskais plāns) principiem, kas aptver arī Kopējās zivsaimniecības poli kas, Lisabonas
stratēģijas un Latvijas Nacionālās Lisabonas stratēģijas programmas 2005. - 2008.gadam, Gēteborgas
stratēģijas un Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007. - 2013.gadam pamatprincipus.
Šī novērtējuma metodoloģijas izstrādē ir ņemts vērā Eiropas zivsaimniecības fonda darbības programmu
vidus termiņa novērtējuma metodoloģiskais ietvars1, tā novērtējuma kritēriji un izvirzītie indikatori. Vidus
termiņa novērtējums ir balstīts uz šīs darbības programmas iepriekšējā (ex-ante) novērtējuma analīzi un
secinājumiem, kurus 2007.gadā veica SIA „Konsorts” un SIA „Konsultanti”. Iepriekšējā novērtējuma mērķis
bija nodrošināt zivsaimniecības sektora nacionālā stratēģiskā plāna un Rīcības programmas saskaņo bu, kā
arī op mizēt budžeta resursu piešķiršanu Rīcības programmas ietvaros un uzlabot programmēšanas kvalitā .

1

EK (18.08.2010). Interim evaluation of the EFF (2007-2013) Methodological framework. Working paper. Brisele, 20.05.2010, versija, kas pārskatīta
18.08.2010.
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Novērtējums aplūko Rīcības programmas atbilstību jaunam sociāli ekonomiskam kontekstam, novērtē
programmas vadības un īstenošanas kvalitāti un iedarbīgumu un tās efektivitāti virzībā uz sākotnēji
izvirzītajiem mērķiem.
Ar atbilstības kritēriju tiek saprasta izvirzīto mērķu sasaiste ar sociāli ekonomisko problēmu risināšanu ar EZF
atbalstu. 2009.gadā ir uzsāktas jaunas debates par jaunas ES Kopējas zivsaimniecības politikas reformas
nepieciešamību2, kā arī ir notikušas būtiskas izmaiņas ekonomiskajā vidē, ko izraisīja globālā finanšu krīze un
ekonomiskā krīze Latvijā. Šīs iezīmes ir būtiskas, lai izvērtētu, vai esošā Rīcības programmas darbības
stratēģija atbilst sociāli ekonomiskā konteksta izmaiņām.
Novērtējot programmas kvalitāti un iedarbīgumu, pievērsta uzmanība programmas vadībai un īstenošanai
izvirzīto mērķu sasniegšanai. Programmas iedarbīgums tiek definēts, kā vadības pasākumu piemērotība, lai
nodrošinātu kvalitatīvu programmas izpildi. Vērtēta procedūru izpilde, partnerības un koordinēšanas
kvalitāte, kā arī novērtēta tās efektivitāte pakāpe, un sniegti ieteikumi programmas efektivitātes
kāpināšanai.
Novērtējot programmas efektivitāti, veikts salīdzinājums starp to, kas ticis sasniegts, ar to, kas sākotnēji ticis
plānots, tas ir, salīdzinājums starp rīcības programmas esošajiem un gaidītajiem vai aprēķinātajiem
iznākumiem un rezultātiem. Vidus termiņa novērtējumā tiks analizēts progress izvirzīto mērķu sasniegšanā,
kā arī novērtētas iespējas, kā programma sasniegs tās uzstādītos mērķus. Programmas galveno mērķu un
prioritāro virzienu mērķa rādītāji 2010. un 2015.gadam ir aplūkojami Pielikumā Nr.2.
Atbilstoši izvēlētajai novērtējuma pieejai pirmā pētnieciskā mērķa sasniegšanai – novērtēt, vai
Zivsaimniecības nozares Rīcības programmā noteiktā darbības stratēģija joprojām ir atbilstoša un lietderīga,
ņemot vērā izmaiņas kopējā Zivsaimniecības politikā un sociāli ekonomiskajā kontekstā – tiek izvirzīti divi
novērtējuma jautājumi, uz kuriem būtu jāsniedz atbildes pētījuma laikā:
1.
2.

Ņemot vērā izmaiņas normatīvajā un sociālpolitiskajā kontekstā kopš Programmas izstrādes, vai ir
radušās jaunas vajadzības atbalstam?
Ņemot vērā izmaiņas kontekstā, cik lielā mērā sākotnējā (vai ar grozījumiem) Programma sasniedz
mērķa grupu vajadzības Kopējās Zivsaimniecības politikas ietvaros?

Otrā pētnieciskā mērķa sasniegšanai – novērtēt programmas īstenošanas un pārvaldības kvalitāti un
efektivitāti – tiek izvirzīti trīs novērtējuma jautājumi, uz kuriem būtu jāsniedz atbildes pētījuma ietvaros:
3.
Cik efektīva ir sadarbība EZF īstenošanā? Vai EZF īstenošanā iesaistītās puses ir efektīvi iesaistītas?
Vai EZF īstenošana tiek sekmīgi koordinēta starp nacionālo un reģionālo līmeni? Vai iesaistītās
puses, piemēram, nevalstiskās organizācijas tiek iesaistītas EZF īstenošanā (īpaši sieviešu
organizācijas, organizācijas, kas sekmē vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem, kā arī vides
aizsardzības organizācijas)?
4.
Cik lielā apjomā esošais īstenošanas un pārvaldības process, no projektu pieteikuma līdz
maksājumam, nodrošina tādu projektu efektīvu ieviešanu, kas vislabāk sasniedz Programmas
mērķus?
5.
Cik efektīva ir Programmas uzraudzības sistēma?
Trešā pētnieciskā mērķa izpildei – novērtēt programmas vidus termiņam noteikto mērķu sasniegšanu – tiek
izvirzīti seši novērtējuma jautājumi, uz kuriem būtu jāsniedz atbildes pētījuma laikā:
6.
Kādi ir Programmas sasniegtie rādītāji 2009. gada beigās?
7.
Kādi ir pašreizējie 1. prioritārā virziena projektu rezultāti saistībā ar Programmas vidus termiņa
mērķiem?
8.
Kādi ir pašreizēji 2. prioritārā virziena projektu rezultāti saistībā ar Programmas vidus termiņa
mērķiem?
9.
Kādi ir pašreizējie 3. prioritārā virziena projektu rezultāti saistībā ar Programmas vidus termiņa
mērķiem?
2

EK, Fisheries – Reforms of the Common Fisheries Policy. http://ec.europa.eu/fisheries/reform/
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10.

11.

Cik daudz ir sasniegts ir 4. prioritārā virziena ieviešanas procesā (grupas veidojas, izveidotās
grupas, kuras neīsteno vietējo stratēģiju, nav izveidotas grupas)? Kā nacionālās institūcijas, īpaši
vadošā iestāde, pielāgojas 4. prioritārā virziena teritoriālajam aspektam? Cik lielā mērā EZF
instrumenti/pasākumi sniedz ieguldījumu sekmīgā īstenošanas procesā?
Cik lielā mērā 5. prioritārā virziena (tehniskā palīdzība) izmantošana sniedz ieguldījumu efektīvai
Programmas īstenošanai?

Papildus veikts Rīcības Programmas īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējums.
Iepriekš raksturotās analīzes rezultātā sniegtas rekomendācijas tālākai Rīcības Programmas īstenošanai.
Izvērtējuma veikšanā piedalījušies SIA „Baltijas Konsultācijas” eksperti Sarmīte Jēgere, Artūrs Kokins, Aivars
Tabuns, Sanita Kovaļeva, Sandris Mūriņš, Sandra Šmaliņa, Gatis Liepiņš, Krišs Spūlis un Mārtiņš Popelis.
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1. Metodoloģija
1.1.

Pētnieciskais dizains

Novērtējuma pētniecisko dizainu veido kvalitatīvo un kvantitatīvo datu iegūšanas un analīzes metožu
kopums. Novērtējuma veikšanai analizēti Zivsaimniecības politikas dokumenti, veikta sekundāro datu
analīze, intervijas ar būtiskākajām interešu grupām (stakeholder), kā arī fokusa grupa un citu dalībvalstu
labas pieredzes gadījumu analīze (vērtējot programmu efektivitāti, īstenošanas un vadības kvalitāti un
iedarbīgumu iepriekšējā plānošanas periodā). Novērtējums veikts, atbilstoši EK izstrādātajai EZF (2007-2013)
vidus termiņa izvērtēšanas metodoloģijai3.
Novērtējuma metodoloģiju veido trīs secīgi datu vākšanas un analīzes posmi: (1) sekundāro datu analīze; (2)
intervijas (3) fokusa grupa un gadījuma analīze. Šie posmi ir pakārtoti novērtējuma mērķiem. Pirmajos divos
posmos tiks izvērtēta rīcības programmas atbilstība, īstenošanas un vadības kvalitāte un iedarbīgums, kā arī
programmas efektivitāte. Savukārt trešajā posmā - izstrādāti priekšlikumi programmas īstenošanas
uzlabošanai un stratēģiskai diskusijai par Zivsaimniecības nozares Rīcības programmu īstenošanu.
Attēls Nr. 1. Novērtējuma pētnieciskais dizains

Pirmajā posmā – sekundāro datu analīze – apkopoti un analizēti ar zivsaimniecību saistītie politikas
plānošanas un īstenošanas dokumenti, kā arī pieejamie statistiskie (kvantitatīvie) rādītāji Latvijas un ES
līmenī. Šī posma primārais mērķis bija savākt un apkopot informāciju pirmo trīs novērtējuma mērķu izpildei,
bet sekundārais – kontekstualizēt EZF vidus termiņa novērtējumā ieteiktos interviju jautājumus atbilstoši
Latvijas situācijai.
Otrajā posmā papildināta informācija, lai atbildētu uz 11 novērtējuma jautājumiem, kuri atbilst pirmajiem
trim vidus novērtējuma mērķiem. Jautājumi analizēti atbilstoši ES izstrādātiem indikatoriem.
Otrajā posmā veiktas strukturētas intervijas ar Zivsaimniecībā un EZF plānošanā un īstenošanā iesaistītajiem
interešu grupu pārstāvjiem un atbildīgajām institūcijām (interviju saraksts Pielikumā Nr.3, interviju jautājumi
Pielikumā Nr.4). Potenciālie respondenti identificēti atbilstoši diviem kritērijiem:
1. Institūcijas, kas nodrošina EZF plānošanu un ieviešanu;
3

EK (18.08.2010). Interim evaluation of the EFF (2007-2013) Methodological framework. Working paper. Brisele, 20.05.2010, versija, kas pārskatīta
18.08.2010.
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2. Sociālie partneri, kas iesaistīti Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.-2013.g. uzraudzības komitejas darbā (turpmāk UK vai Uzraudzības komiteja);
Kopumā klātienē un telefoniski intervēti 6 zivsaimniecības NVO pārstāvji, kas pārstāv 9 ar zivsaimniecību
saistītas NVO, 9 dažādu sociālo partneru pārstāvji, 24 zivsaimniecības vietējo rīcības grupu pārstāvji, 3 ZM un
6 Lauku atbalsta dienesta (LAD) pārstāvji, tādējādi aptverot pilnu iesaistīto pušu loku.
Paralēli veikta atbalsta saņēmēju aptauja (aptaujas jautājumi Pielikumā Nr.5). Kvantitatīvās metodes
izmantošanai kalpoja telefona aptauja. Balstoties uz datiem par apmaksātajiem projektiem atbalsta
saņēmējiem, kas nav privātpersonas, potenciālo respondentu skaits noteikts 1504. Aptaujas rezultātā izdevās
iegūt 105 anketas. 14 no minētajiem 150 atbalsta saņēmējiem kontaktinformācija nebija iegūstama. 11
atbalsta saņēmējus neizdevās sazvanīt veicot 3 zvanus pēc ieturētiem laika intervāliem. 4 atbalsta saņēmēji
atteicās piedalīties aptaujā, pamatojot to ar aptaujas formu – telefonintervija. Atlikušie 16 potenciālie
respondenti nav aptaujāti citu iemeslu dēļ, tai skaitā atbildīgās personas prombūtne, nepareizs numurs,
atkārtota intervijas atlikšana uz vēlāku laiku. Aptaujātie respondenti pārstāv dažādas darbības nozares,
uzņēmumu lielumus, to projekti īstenoti dažādos EZF pasākumos un tiem ir bijusi dažāda iepriekšējā
pieredze projektu īstenošanā skat. Respondentu kopu raksturojošos rādītājus zemāk esošajos grafikos.
105 no 150 identificētajiem respondentiem veido statistiski nozīmīgu izlasi, kas ļauj interpretēt datus ar 95%
+/- 5,26% varbūtību, savukārt jautājumos, kur atbildes snieguši 128 no 173 respondentiem dati
interpretējami ar 95% +/- 4,43% varbūtību.
Attēls Nr. 2. Uzņēmumu galvenā/s darbības nozare/s
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No 105 respondentiem 33 min zveju aiz piekrastes joslas kā uzņēmuma pamatdarbību. Ar piekrastes zveju
pamatā nodarbojas 22 respondenti, ar preču zivju audzēšanu tirgum un zivju apstrādi – 21, zivju mazuļu
audzēšanu – 20. 17 uzņēmumi uzrāda zivju produktu tirdzniecību kā galveno vai vienu no galvenajām
nozarēm. 7 uzņēmumi nodarbojas ar tāljūras zveju, savukārt 8 strādā citā nozarē. Vismazāk respondentu,
jeb 4 norāda citu akvakultūras nozari kā uzņēmuma galveno darbības veidu.
No 105 respondentiem 59% atbilst mikro uzņēmuma statusam. 27 % no respondentiem ir mazie uzņēmumi.
Atlikušie ir vidējie un lielie uzņēmumi, kas sastāda 9% un 6% attiecīgi (Attēls Nr. 3).

4

Piezīme: Visi atbalsta saņēmēji, par kuriem pieejami dati, kas ļāva identificēt konkrētu atbalsta saņēmēju - 150
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Attēls Nr. 3. Uzņēmuma statuss

9%

6%

27%

Mikro

59%

Mazais

Vidējais

Lielais

Divām trešdaļām aptaujāto ir bijusi pieredze citu ES projektu īstenošanā (Attēls Nr. 4). No tiem puse ir bijusi
saistīta ar zivsaimniecību. Savukārt 41 aptaujātais ir bez pieredzes ES projektu realizācijā. 13 no 118
saņemtajām atbildēm norādīta iepriekšēja pieredze saistībā ar lauksaimniecības projektu īstenošanu, 9 –
saistībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu projektiem, 6 – saistībā ar Eiropas Sociālā fonda projektiem. 5
atbalsta saņēmēji nevar precizēt kādā ES projektā tiem ir bijusi iepriekšēja pieredze, savukārt 2 aptaujātie
pieredzi ieguvuši neminētā ES projektā.
Attēls Nr. 4. Vai pirms šī/o projekta/u īstenošanas jums ir bijusi pieredze citu ES projektu īstenošanā?
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Atsevišķos jautājumos iegūtajām 105 anketām tika pievienoti dati, kas iegūti aptaujājot 23 ZVRG, tādējādi
kopējam respondentu skaitam sasniedzot 128.
Lai izvērtētu 4. prioritārā virziena progresu, paralēli intervijām izmantoti materiāli no 3.03.2011. Eiropas
Zivsaimniecības Reģionu tīkla „Farnet” (turpmāk - Farnet) organizētās fokusgrupas (dalībnieku saraksts
Pielikumā Nr.6).
Trešajā metodoloģiskajā posmā – fokusa grupas un gadījuma analīze – izstrādāti priekšlikumi Programmas
uzlabošanai. Priekšlikumi izstrādāti ar vienas fokusa grupas, kurā piedalījušies 17 dažādu iesaistīto pušu
pārstāvji, un gadījuma analīzes palīdzību. Citu dalībvalstu labas pieredzes gadījumu analīzē analizēti
veiksmīgi rīcības politikas īstenošanas piemēri 4. prioritārajā virzienā. Fokusa grupā aicināti piedalīties būtiski
Rīcības programmā iesaistītie mērķa grupu pārstāvji (dalībnieku saraksts pielikumā Nr.7). Izmantojot
līdzdalības un koprades metodes, fokusa grupā pārbaudīti būtiskākie novērtējuma secinājumi un radīti
priekšlikumi Rīcības Programmas uzlabošanai.
Pirmā un otrā metodoloģiskā posma rezultāti ietver:
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-

-

-

Programmas atbilstības, īstenošanas un vadības kvalitātes un iedarbīguma, kā arī efektivitātes
novērtējumu (atbildes uz 11 jautājumiem).
Programmas noteikto sasniedzamo un rezultatīvo rādītāju vidus posma tabulu datus, attīstības
tendences līdz 2015. gadam un publiskā atbalsta ietekmes novērtējumu. Šie rādītāji iespēju robežās
apkopoti atbilstoši Latvijas Republikas teritoriālajam iedalījumam novadu griezumā.
Identificēti rīcības programmas mērķu sasniegšanu veicinošie un kavējošie faktori, kā arī publiskā
atbalsta loma līdz šim. Tiks noteiktas turpmāk nepieciešamās darbības, lai sasniegtu plānoto
rezultātu 2015. gadā. Darbības tiks noteiktas, izmantojot jau iegūtos rezultātus.
Apgūtais finansējums reģionu un vietējo pašvaldību dalījumā saistībā ar reģionu un vietējo
pašvaldību sociāli ekonomiskajiem rādītājiem atbilstoši katra pasākuma/aktivitātes būtībai.

Trešā metodoloģiskā posma rezultāti ietver šādu informāciju:
-

-

Secinājumi par sasniegto Programmas vidus termiņā;
Ieteikumi Programmas īstenošanas pilnveidošanai mērķu, prioritāro virzienu, pasākumu un
aktivitāšu griezumā, kā arī sagatavoti priekšlikumi iespējamām izmaiņām Programmām un atbalsta
pasākumos;
Programmas īstenošanas ietekmes uz vidi izvērtējums;
Priekšlikumi par Latvijai būtiskiem jautājumiem, viedokļiem ES dalībvalstu diskusijai par Programmas
īstenošanu Kopējās zivsaimniecības politikas reformas kontekstā.

1.2.

Datu vākšana

Dokumentu analīze
Kopumā analizēts 81 politikas plānošanas un īstenošanas dokuments. Starp šiem dokumentiem ir ES un
Latvijas līmeņa politikas dokumenti, šīs programmas uzraudzības komitejas protokoli, lēmumi un pētījumi.
Statistiskie dati
Kvantitatīvo rādītāju dati iegūti no Nacionālas Uzraudzības sistēmas, kurā LAD ievada datus par iesniegtajiem
un īstenotajiem projektiem, to sagaidāmajiem un sasniegtajiem rādītājiem un atbalsta saņēmējiem, LR
Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk - CSP) un citiem datu avotiem.
Intervijas
Novērtējuma ietvaros veiktas 24 tiešās padziļinātās strukturētas intervijas. Intervēti Zemkopības ministrijas,
Lauku atbalsta dienesta, Zivsaimniecības konsultatīvās padomes, Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes,
Kurzemes Zvejnieku asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Zivju audzētāju asociācijas, Latvijas
Zivrūpnieku savienības, Latvijas Zivsaimnieku asociācijas, Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienības un
Nacionālā zvejniecības ražotāju organizācijas pārstāvji. Veiktas 24 intervijas (grupā un telefoniski) ar
Zivsaimniecības vietējo rīcības grupu pārstāvjiem. Intervējamo atlasē izmantoti zivsaimniecībā un Rīcības
programmā ieinteresēto grupu un to organizāciju pārstāvniecību principi. Interviju nolūkos izveidots
paplašināts jautājumu saraksts, kurš balstīts uz 11 novērtējuma pamatjautājumiem un to apakšjautājumiem,
kā arī interviju laikā meklētas atbildes uz jautājumiem.
Veikta 105 atbalsta saņēmēju aptauja.
Gadījuma analīze
Veikta trīs sekmīgu citu dalībvalstu EZF 4. prioritārā virziena gadījumu analīze. Informācija iegūta, aplūkojot,
kontaktējoties ar atbildīgo institūciju darbiniekiem. Īpaša uzmanība pievērsta sekmīgiem jeb labas pieredzes
piemēriem 4. prioritārā virziena iedarbīguma un efektivitātes kāpināšanai.
Fokusa grupa
Fokusa grupā aicināti piedalīties būtiski Rīcības programmā iesaistītie pārstāvji. Tajā piedalījušies 17
dalībnieki. Fokusa grupā izmantota idejuTalkas koprades metode. Tajā verificēti būtiskākie novērtējuma
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secinājumi un radīti priekšlikumi rīcības programmas uzlabošanai. Tādējādi tā kalpojusi par mehānismu
ieinteresētu grupu pārstāvju līdzdalības kāpināšanai rekomendāciju radīšanā.

1.3.

Datu analīze
Programmas atbilstības novērtējums

1. jautājums: Ņemot vērā izmaiņas normatīvajā un sociālpolitiskajā kontekstā kopš Programmas izstrādes,
vai ir radušās jaunas vajadzības atbalstam?
Apakšjautājumi:
1.
2.
3.
4.

Kādi aspekti (reģionāli, valsts vai starptautiski) būtiski ietekmējuši izmaiņas atbalsta politikā kopš exante novērtējuma (diskusijas par KZP reformu, resursu trūkums u.c.)?
Jo īpaši: Kāda ir finanšu krīzes ietekme šajā nozarē? Kāda ir bijusi 2007./2008. gada degvielas krīzes
ietekme šajā nozarē?
Saistībā ar šīm izmaiņām, kādas ir jaunās vajadzības nozarē?
Cik lielā mērā šīs pārmaiņas ir likušas pārskatīt RP mērķu nozīmīgumu? Vai kāds no mērķiem ir kļuvis
daļēji vai pilnīgi nenozīmīgs? Vai ir radušies kādi citi atbilstošāki mērķi?

Analīzes fokuss:
1.
2.
3.

Zivsaimniecības struktūras ģeogrāfiskā un ekonomiskā evolūcija;
Iepriekšējā novērtējuma SVID uzlabošana;
Jaunu vajadzību apzināšana.

Analīzes nodrošināšanai veikta gan makroekonomisko datu, gan dokumentu analīze, gan intervijas (ar
politikas plānošanā iesaistītajiem, lai noskaidrotu viedokli par būtiskajiem aspektiem, kas iespaidojuši
izmaiņu veikšanu; ar finansējuma saņēmēju pārstāvjiem, lai noskaidrotu reālo finanšu krīzes ietekmi nozarē,
kā arī viedokli par jaunām vajadzībām nozarē). Papildus vērtēta pieteikšanās statistika uz dažādu aktivitāšu
finansējumu, kas ir viens no raksturojošiem elementiem nozares reālajām vajadzībām.
2. jautājums: Ņemot vērā izmaiņas kontekstā, cik lielā mērā sākotnējā (vai ar grozījumiem) Programma
sasniedz sektora vajadzības Kopējās Zivsaimniecības politikas ietvaros?
Apakšjautājumi:
1.
2.

3.

Vai nacionālais stratēģiskais plāns ir pārskatīts, lai ņemtu vērā jauno situāciju? Ja nē, kāda veida
analīze tika veikta attiecībā uz atbilstību stratēģijai, jo īpaši attiecībā uz EZF?
Vai izmaiņas kontekstā ir likušas mainīt (kvantitatīvi vai kvalitatīvi) vai atcelt atsevišķus mērķus
sākotnējā RP? Vai no tā izrietēja nepieciešamība pievienot jaunus mērķus? Vai ir mainīta secība starp
prioritārajiem virzieniem vai pasākumiem, lai labāk ņemtu vērā jauno situāciju?
Ja tika veikta Programmas pārskatīšana, vai izmaiņas tika pārvērstas atbilstošākos mērķos?

Analīzes fokuss:
1.
2.
3.

Programmas mērķu un jaunu mērķu saistība ar izmaiņām zivsaimniecības regulācijā;
Programmas atbilstība sektora ilgtermiņa vajadzībām;
Jaunu mērķu un mērķrādītāju apzināšana.

Jautājuma atbildēšanai būtiskākā analīzes metode bijusi dokumentu analīze, kas papildināta ar intervijām.
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Programmas īstenošanas un vadības novērtējums

3. jautājums: Cik efektīva ir sadarbība EZF īstenošanā? Vai EZF īstenošanā iesaistītās puses ir efektīvi
iesaistītas? Vai EZF īstenošana tiek sekmīgi koordinēta starp nacionālo/ reģionālo līmeni? Vai iesaistītās
puses, piemēram, nevalstiskās organizācijas tiek iesaistītas EZF īstenošanā (īpaši sieviešu organizācijas,
organizācijas, kas sekmē vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem, kā arī vides aizsardzības organizācijas)?
Apakšjautājumi:
1.

2.

3.
4.

Vai programmēšanas procesā tiek iesaistītas ieinteresētās puses (īpaši sieviešu organizācijas un vides
aizsardzības atbalstītāji) gan nacionālajā, gan reģionālajā līmenī? Vai tās tiek iesaistītas programmas
uzraudzības dažādu posmu īstenošanā, jo īpaši uzraudzības komitejā?
Vai programmas vadībā ir iesaistīti atbilstoši dalībnieki atbilstošā līmenī? Vai uzdevumu sadale ir
skaidra un atbilstoša? Vai sadarbība starp valsts un reģionālajām iestādēm, kas iesaistītas
programmas vadībā, ir raita un efektīva? Kāda ir sadarbība ar citām institūcijām (nacionālajām vai
reģionālajām), piemēram, vides jomā?
Vai sadarbība starp Eiropas Komisiju un Vadošo iestādi norit sekmīgi?
Kādi uzlabojumi kopš iepriekšējā plānošanas perioda ir veikti vadības un īstenošanas sistēmā, kas ir
palielinājuši efektivitāti un samazinājuši pārvaldības izmaksas?

Analīzes fokuss:
1.
2.
3.

Ieinteresēto grupu iesaiste;
Programmas organizācijas un koordinācijas līmenis;
Labākās vadības prakses.

Šo jautājumu atbildēšanai veikta dokumentu analīze, tai skaitā analizējot programmēšanas procesa
protokolus un izvērtējot būtiskāko pārstāvju iesaisti programmas vadības procesā. Papildus informācijas
iegūšanai veiktas intervijas.
4. jautājums: Cik lielā apjomā esošais īstenošanas un pārvaldības process, no projektu pieteikuma līdz
maksājumam, nodrošina tādu projektu efektīvu ieviešanu, kas vislabāk sasniedz Programmas mērķus?
Apakšjautājumi:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Vai komunikācijas sistēma ir efektīva, ieviešot programmas pasākumus?
Vai pieteikšanās procedūras ir pietiekami skaidras potenciālajiem atbalsta saņēmējiem? Kādi varētu
būt iemesli, kuru dēļ potenciālie atbalsta saņēmēji varētu atteikties iesniegt pieteikumu (kavējumi,
vilcināšanās, nepieciešamas atļaujas u.c.)?
Vai atlase sekmē īstenot labākos projektus (atlases kritēriji, atlases procedūru caurskatāmība)?
Cik lielā mērā vides aizsardzība tiek ņemta vērā, izstrādājot atlases kritērijus?
Vai atlases kritēriji ir labvēlīgi sievietēm (ja attiecināms)?
Cik efektīva ir maksājumu sistēma, jo īpaši laikā no pieteikuma apstiprināšanas līdz atbalsta
izmaksai?

Analīzes fokuss:
1.
2.
3.
4.

Komunikācijas kampaņa;
Pieteikumu atlase;
Maksājumi;
Labāko prakšu identifikācija un rekomendācijas.

Jautājuma analīzes pamatā ir intervijas ar finansējuma saņēmēju pārstāvjiem (nozaru asociācijām) un
Zemkopības ministrijas, kā arī Lauku atbalsta dienesta pārstāvjiem. Lai atbildētu šī jautājuma 4.un
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5.apakšjautājumu, uzsvars likts uz aktivitāšu vērtēšanas kritēriju analīzi, vērtējot, vai kritēriji ir vērsti uz vides
aizsardzības uzlabošanu. Trešā apakšjautājuma atbildēšanai veiktas gan intervijas, gan analizēta apelāciju
sniegšana par noraidītiem iesniegtajiem projektiem.
5. jautājums: Cik efektīva ir Programmas uzraudzības sistēma?
Apakšjautājumi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cik efektīva ir programmas (un projektu) uzraudzības sistēma, jo īpaši attiecībā uz rādītāju kvalitāti
un datu vākšanu?
Kāda ir ticamība uzraudzības sistēmā ievadītajiem datiem?
Kādi jauni rādītāji papildus Programmā noteiktajiem ir pievienoti uzraudzības sistēmai?
Vai vidus termiņa mērķi ir sekmīgi noteikti? Vai, izmantojot sistēmu, var noteikt mērķu sasniegšanas
līmeni?
Vai tiek izmantoti rādītāji, kas nodrošina dzimumu līdztiesību?
Vai tiek izmantoti rādītāji, lai noteiktu vides faktoru iesaisti?
Vai uzraudzības dati tiek efektīvi izmantoti, lai pārorientētu darbību, ja programma netiek īstenota
kā paredzēts?

Analīzes fokuss:
1.
2.
3.

Uzraudzības sistēma;
Indikatori;
Programmas sekošana (follow up).

Datu ticamības noteikšanai veiktas intervijas ar datu savācējiem/apkopotājiem, datu sistēmas uzturētājiem.
Programmas efektivitātes novērtējums

6. jautājums: Kādi ir Programmas sasniegtā rādītāji 2010. gada beigās?
Apakšjautājumi:
1.
2.

3.

Kāds ir plānotā budžeta izlietojums prioritāro virzienu un pasākumu griezumā?
Vai sasniegtais līmenis ir vienmērīgs, salīdzinot dažādus prioritāros virzienus un pasākumus? Vai
sasniegtā līmenis saskan ar RP mērķiem (piemēram, augstāka sasnieguma likme augstas prioritātes
pasākumiem, lai sasniegtu RP vispārējos mērķus)?
Kādi šķēršļi radušies īstenošanas gaitā? Vai tie ir atšķirīgi, salīdzinot atsevišķus pasākumus, reģionus,
saņēmēju veidus vai arī tie sastopami visā programmā? Vai cēloņi ir noteikti? Kas ir darīts, lai
situāciju uzlabotu?

Analīzes fokuss:
1.
2.
3.

Sagaidāmie rezultāti;
Sasniegtie rezultāti;
Projekti.

Jautājuma analīzē tiks izmantoti dati ar reāli līdz šim notikušo finansējuma sadali pa EZF aktivitātēm. Lai
noteiktu finansējuma apgūšanas šķēršļus, tiks veiktas intervijas ar LR Zemkopības ministrijas un Lauku
atbalsta dienesta pārstāvjiem, kā arī ar finansējuma saņēmēju pārstāvjiem.
7. jautājums: Kādi ir pašreizējie 1. prioritārā virziena projektu rezultāti saistībā ar Programmas vidus termiņa
mērķiem?

16/198

Apakšjautājumi:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Cik daudz zvejas jaudas sabalansēšanas plāni (ZJSP) ir pieņemti? Kādi ir saistītie saglabāšanas
pasākumi (valsts mērogā)? Kādi mērķi ir noteikti zvejas jaudas sabalansēšanai plānos? Kādi pasākumi
tika īstenoti (sagriešana, investīcija kuģos u.c.)? Vai uzmanība tiek pievērsta īpašiem flotes vai zivju
krājumu segmentiem? Kāds ir jaudas un/vai zvejas piepūles apmērs pa segmentiem, ko ietekmē
zvejas jaudas sabalansēšanas plāns?
Cik daudz flotes pielāgošanas shēmas (FPS / Reg 744/2008) ir pieņemtas? Kādi pasākumi tika
īstenoti? Īpaši, cik lielā mērā tika izmantota daļējas pārtraukšanas iespēja? Cik lielā mērā FPS
sekmējis degvielas izmantošanas lietderību?
Papildus projektiem, kas īstenoti ZJSP vai FPS ietvaros, kādi citi projekti tika īstenoti saistībā ar
pagaidu pārtraukšanu, investīcijām kuģos un zvejas rīku selektivitāti?
Cik lielā mērā visi šie pasākumi devuši ieguldījumu ilgtspējīga līdzsvara starp resursiem un zvejas
kapacitāti sasniegšanā?
Vai sociālekonomiskie pasākumi darbojas atbilstoši? Vai ir kādas problēmas saistībā ar īstenošanu?
Kas kavē vai attur potenciālos atbalsta saņēmējus no pieteikšanās? Vai tie kompensē flotes
samazināšanas radītās sekas?
Vai maza mēroga piekrastes zvejas pasākumi darbojas atbilstoši? Vai līdzfinansējuma līmeņi ir
pietiekami?

Analīzes fokuss:
1.
2.

Izlaides analīze;
Sagaidāmie/sasniegtie rezultāti un ietekme.

Jautājuma apskatei veikta plaša dokumentu un datu analīze. Papildus veiktas intervijas ar LR Zemkopības
ministriju un finansējuma saņēmēju pārstāvjiem.

8. jautājums: Kādi ir pašreizējie 2. prioritārā virziena projektu rezultāti saistībā ar Programmas vidus termiņa
mērķiem?
Apakšjautājumi:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Kādi projekti tiek īstenoti akvakultūrā? Kas ir prioritārs (produktīvas investīcijas, ūdens vides
pasākumi, sabiedrības veselības vai dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumi)?
Vai prasības par ietekmes uz vidi novērtējumu kavē īstenot akvakultūras projektus? Kas tiek darīts,
lai novērstu šķēršļus?
Vai ražošanas jauda esošajās akvakultūras struktūrās ir palielinājusies? Vai ražīgums ir pieaudzis? Vai
nozarē ir uzlabojusies rentabilitāte, īpaši attiecībā uz MVU? Cik lielā mērā šo attīstību var saistīt ar
EZF?
Vai ir bijušas problēmas ūdens vides, dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības
pasākumu īstenošanā? Kādas? Kas tika darīts, lai tās novērstu?
Kādi ir noteikti rādītāji, lai novērtētu akvakultūras ietekmi attiecībā uz vidi, dzīvnieku un sabiedrības
veselību? Vai šajā posmā ir panākta kāda nozīmīga ietekme?
Kādi projekti ir īstenoti iekšzemes zivsaimniecības jomā? Kāda ir bijusi prioritāte (kuģu nodošana
izmantošanai cietiem mērķiem ārpus zvejas, pagaidu darbības pārtraukšanas, vides, darba apstākļi)?
Vai ir bijušas kādas problēmas īstenošanas gaitā? Kas tika darīts, lai tās risinātu?
Kādi projekti ir īstenoti pārstrādē un tirdzniecībā? Vai ir bijušas kādas problēmas īstenošanas gaitā?
Kas tika darīts, lai tās risinātu? Cik lielā mērā tie veicina nozares konkurētspēju un ilgtspējību?

Analīzes fokuss:
1.

Izlaides analīze;
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2.

Sagaidāmie/sasniegtie rezultāti un ietekme.

Jautājuma apskatei veikta plaša dokumentu un datu analīze. Papildus veiktas intervijas ar LR Zemkopības
ministriju un finansējuma saņēmēju pārstāvjiem.
9. jautājums: Kādi ir pašreizējie 3. prioritārā virziena projektu rezultāti saistībā ar Programmas vidus termiņa
mērķiem?
Apakšjautājumi:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Kādi projekti ir īstenoti „kopējās ieinteresētības” pasākuma ietvaros? Īpaši, cik lielā mērā pasākums,
kas atbalsta sadarbību un labākas pieredzes apmaiņu starp organizācijām, nodrošina, ka tiek
īstenotas vienlīdzīgas iespējas? Kas ir atbalsta saņēmēji (piemēram, sabiedriskas organizācijas,
kooperatīvi, valsts iestādes u.c.)? Vai ir bijušas problēmas īstenošanas gaitā? Kas tika darīts, lai tās
risinātu?
Kādi projekti īstenoti „ūdens faunas un floras aizsardzības un attīstības” pasākuma ietvaros? Kas ir
atbalsta saņēmēji (zinātniskās institūcijas, NVO u.c.)? Vai ir bijušas kādas problēmas īstenošanas
gaitā? Kas tika darīts, lai tās risinātu?
Kādi projekti ir īstenoti „investīciju zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” pasākuma ietvaros? Cik
projekti sniedz ieguldījumu produktu kvalitātes, darba apstākļu (ieskaitot drošību) uzlabošanā,
energoefektīvās iekārtās? Kas ir atbalsta saņēmēji (ostu vadība, NVO)? Vai ir bijušas kādas
problēmas īstenošanas gaitā? Kas tika darīts, lai tās risinātu?
Kādi projekti ir īstenoti „jaunu noieta tirgu sekmēšanas un reklāmas kampaņu” pasākumā? Kas ir
atbalsta saņēmēji (NVO, valsts iestādes u.c.)? Vai ir bijušas kāds problēmas īstenošanas gaitā? Kas
tika darīts, lai tās risinātu?
Kopumā, cik lielā mērā 3. prioritārā virziena ietvaros realizētie pasākumi ir sekmējuši sektora
darbību, labākus darba apstākļus, ilgtspējīgāku ražošanu, augstāku preču kvalitāti, labāku zivju un
akvakultūras produktu mārketingu?
Cik lielā mērā mērķi un prioritātes, kas izklāstītas RP, ir īstenoti (komunikācija, atlases kritēriji un
procedūras)?
Kādi ir rādītāji, lai novērtētu 3. Prioritārā virziena sociāli ekonomisko un vides ietekmi? Vai ir kāda
uzskatāma ietekme šajā posmā?

Analīzes fokuss:
1.
2.

Izlaides analīze;
Sagaidāmie/sasniegtie rezultāti un ietekme.

Jautājuma apskatei veikta plaša dokumentu un datu analīze. Papildus veiktas intervijas ar LR Zemkopības
ministriju un finansējuma saņēmēju pārstāvjiem.
10. jautājums: Cik daudz ir sasniegts ir 4. prioritārā virziena ieviešanas procesā (grupas veidojas, izveidotās
grupas, kuras neīsteno vietējo stratēģiju, nav izveidotas grupas)? Kā nacionālās institūcijas, īpaši vadošā
iestāde, pielāgojas 4. prioritārā virziena teritoriālajam aspektam? Cik lielā mērā EZF instrumenti/pasākumi
sniedz ieguldījumu sekmīgā īstenošanas procesā?
Apakšjautājumi:
1.

2.

Vai ir izveidota kāda sistēma / procedūra, kas sekmētu 4. Prioritārā virziena īstenošanu? Kādi
pasākumi tika īstenoti saistībā ar zvejniecības kopienu/vadošās iestādes teritoriālo/vietējo attīstību?
Cik efektīvi bija šie pasākumi?
Kā tika noteikti atlases kritēriji centrālajā / reģionālajā līmenī, lai izvēlētos jomu, partnerības sastāva
izveidi, stratēģiju attīstību, atbalstāmo darbību atlasei? Vai ir noteikti sasniedzamie mērķi sieviešu
pārstāvniecībai partnerībā, ieskaitot lēmumu pieņemšanas līmeni? Vai projektu atlases padomēs tiek
ievērots dzimumu līdzsvars?
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3.
4.
5.

6.

Vai dzimums tiek izmantots kā atlases kritērijs projektiem? Vai tiek paredzēts noteikts finansējuma
apjoms sieviešu VRG?
Kopumā, vai īstenošanas process tika pielāgots 4. prioritārā virziena teritoriālajam aspektam? Cik
liela rīcības brīvība ir dota grupa saistībā ar stratēģijas īstenošanu / projektu atlasi?
Kādas ir galvenās problēmas, īstenojot 4. prioritāro virzienu (maza vietējā līmeņa kapacitāte,
izpratnes trūkums ar 4. prioritāro virzienu, trūkst zināšanu par teritoriālo attīstību vietējā līmenī,
intereses trūkums)?
Kādas finanšu procedūras tiek izmantotas, lai finansētu projektus saskaņā ar 4. prioritāro virzienu?
Kāds ir valsts līdzfinansējums? Vai šīs procedūras, vai līdzfinansējuma līmenis ir šķērslis atsevišķu
projektu realizācijai / atbalsta saņēmējiem?

Analīzes fokuss:
1.
2.
3.
4.

Programmas īstenošanas esošā stāvokļa apraksts;
Vietējo rīcības grupu atlases un īstenošanas procedūras;
Sagaidāmie rezultāti un ietekme;
Veiksmes/neveiksmes faktori.

Jautājuma apskatei veikta plaša dokumentu un datu analīze. Papildus veiktas intervijas ar LR Zemkopības
ministriju un finansējuma saņēmēju pārstāvjiem.
11. jautājums: Cik lielā mērā 5. prioritārā virziena (tehniskā palīdzība) izmantošana sniedz ieguldījumu
efektīvai Programmas īstenošanai?
Apakšjautājumi:
1.
2.

3.

Kādi pasākumi ir īstenoti 5. prioritārā virziena ietvaros (novērtējumi un pētījumi, komunikācija,
informācijas sistēmas)?
Vai tehniskās palīdzības līdzekļi tiek izmantoti, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību Programmā
(piemēram, izveidojot atsevišķus sadarbības tīklus vai darba grupas par dzimumu jautājumiem
zivsaimniecības sektorā, pētījumiem, kas apraksta īpašus izaicinājumus šajā aspektā, informatīvās
akcijas sievietēm u.c.)?
Kādi uzlabojumi ir veikti, izmantojot tehnisko palīdzību attiecībā uz 1., 2., 3. un 4. prioritārā virziena
īstenošanu?

Analīzes fokuss:
1.
2.

Izlaides analīze;
Rezultātu analīze.

Jautājuma analīzē uzsvars likts uz kvalitatīva viedokļa saņemšanu no intervijām.
Rīcības programmas īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējums
Rīcības programmas īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējums veikts ar mērķi izvērtēt, kādu ietekmi uz vidi
un izmaiņas vides stāvoklī (tendences) ir radušās, īstenojot plānošanas dokumentu. Šis izvērtējums būs
uzskatāms par plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringu.
Dokumenta galvenās sadaļas ir šādas:
1. Vides stāvokļa izmaiņas plānošanas dokumenta īstenošanas laikā:


plānošanas dokumentā noteikto mērķu sasniegšanas izvērtējums no vides aizsardzības
viedokļa,
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pieejamo datu un informācijas apkopojums un analīze, lai izvērtētu attīstības tendences un
ietekmi;
2. Plānošanas dokumenta rezultatīvo rādītāju izvērtējums:
 2007. - 2010. gadam plānoto aktivitāšu izvērtējums un ar tām saistītās vides stāvokļa
izmaiņas vai iespējamās izmaiņas vides stāvoklī;
3. Secinājumi un rekomendācijas nākošajam monitoringa periodam.
Plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa ziņojuma sagatavošanai izmantoti dati, kas apkopoti Vides
pārskatā, tos papildinot ar pēdējo gadu datiem, kā arī cita publiski pieejama informācija un dati. Iespēju
robežās, ņemot vērā datu un informācijas pieejamību, izmantoti indikatori, kas paredzēti Vides pārskatā, lai
izvērtētu plānošanas dokumenta īstenošanas radīto ietekmi uz vidi, un tie ir šādi:
1. Modernizēto zvejas kuģu skaits kuģošanas drošības, darba apstākļu, higiēnas un kvalitātes prasību
uzlabošanai;
2. Vides aizsardzības, dabas resursu un ģenētiskās daudzveidības saglabāšanas un nostiprināšanas
pasākumu rezultāti akvakultūras jomā;
3. Zivju krājumu izmaiņas pēc to papildināšanas un aizsardzības pasākumiem, zivju nārsta vietu
atjaunošana, kā arī zivju migrācijas ceļu izbūves un uzlabošana;
4. Bioloģiskās produkcijas audzēšanā iesaistīto akvakultūras uzņēmumu skaits;
5. Modernizēto uzņēmumu skaits, lai uzlabotu darba apstākļus, higiēnas prasību ievērošanu, produktu
kvalitāti;
6. Uzņēmumu darbības ietekmes uz vidi izmaiņas pēc uzņēmumu modernizēšanas (gaisa, ūdens
kvalitāte);
7. Ražošanas blakusproduktu un atkritumu daudzums.
Ietekmes uz vidi novērtējums sniedzis papildus vērtīgu informāciju par Rīcības Programmas ieviešanas
efektiem.
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2. Ietekmes izvērtējums
2.1.

Jaunas vajadzības atbalstam

2.1.1. Metodoloģija
Izvērtējuma jautājums
Vai ir radušās jaunas vajadzības atbalstam , ņemot vērā izmaiņas normatīvajā un sociālpolitiskajā kontekstā
kopš Programmas izstrādes?
Izpratne par jautājumu
Rīcības Programmas stratēģija un mērķi tika noteikti, balstoties uz situācijas aprakstā norādītajām
vajadzībām un SVID analīzi, kura tika izstrādāta programmas perioda sākumā, kā arī uz to, lai veicinātu
Nacionālā stratēģiskā plāna īstenošanu. Kopš degvielas krīzes 2008.gadā un vispārējās finanšu un
ekonomiskās krīzes sākšanās, situācija ir ievērojami mainījusies, jo īpaši attiecībā uz kopējās zivsaimniecības
politikas attīstību. Tādēļ izvērtēšanas jautājuma galvenais mērķis ir identificēt tos elementus, kuri ir likuši
pārvērtēt zivsaimniecības sektora vajadzības un attiecīgo programmu atbilstību šī brīža situācijai.
Šajā izvērtējuma jautājumā analizēta Rīcības Programmas atbilstība (īpaši no tiesiskā regulējuma viedokļa)
attiecībā uz sekojošiem jauniem elementiem: kopējās zivsaimniecības politikas attīstība (jauni pārvaldības
vai atkopšanās plāni u.c.), degvielas cenas, finanšu/ekonomiskā krīze, zivsaimniecības pārvaldības attīstība
starptautiskā līmenī, vides attīstība, piemēram, Jūras direktīvu ieviešana, izmaiņas valsts tiesiskā regulējuma
un politikas sistēmā u.c.
Apakšjautājumi un izvērtēšanas kritēriji
-

Kādi aspekti (reģionāli, valsts vai starptautiski) būtiski ietekmējuši izmaiņas atbalsta politikā kopš
ex-ante novērtējuma (diskusijas par KZP reformu, resursu trūkums, u.c.)?
Jo īpaši: Kāda ir finanšu krīzes ietekme šajā nozarē? Kāda ir bijusi 2007., 2008.gada degvielas krīzes
ietekme šajā nozarē?
Saistībā ar šīm izmaiņām, kādas ir jaunās vajadzības nozarē?
Cik lielā mērā šīs pārmaiņas ir likušas pārskatīt RP mērķu nozīmīgumu? Vai kāds no mērķiem ir kļuvis
daļēji vai pilnīgi nenozīmīgs? Vai ir radušies kādi citi atbilstošāki mērķi?

Analīzē izmantotie kritēriji un datu avoti
Analīzē izmantoti CSP dati par izmaiņām ekonomiskajā situācijā apskatītajās nozarēs, vērtējot izmaiņu
nozīmību un ietekmi uz EZF mērķa grupām un to vajadzībām. Ņemot vērā analizētās izmaiņas veikta Rīcības
Programmā ietilpstošās SVID matricas rediģēšana.
Izmaiņas zivsaimniecības sektorā analizētas apskatot dažādus rādītājus četrās zivsaimniecības nozares
apakšnozarēs (saskaņā ar NACE 2.red klasifikatoru):
- 10.20. Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;
- 03.11. Jūras zvejniecība;
- 03.12. Saldūdens zvejniecība;
- 03.2. Akvakultūra.
Analīzē apskatīti šādi rādītāji:
- Apgrozījuma izmaiņas 2007.-2009.gadā;
- Izmaksu, tai skaitā degvielas izmaiņas 2007.-2009.gadā;
- Peļņas izmaiņas 2007.-2009.gadā;
- Pašu kapitāla izmaiņas, 2007.-2009.gadā;
- Ražošanas apjomu izmaiņas, 2007.-2009.gadā.
- Nozvejas izmaiņas (zvejniecība un akvakultūra) 2007.-2009.gadā;
- Eksporta apjoma izmaiņas, LVL, 2007.-2009.gadā;
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-

Nodarbināto skaita izmaiņas, 2007.-2009.gadā;

CSP un Zemkopības ministrijas sniegto datu ticamība nav apšaubīta un nav notikuši centieni aplēst pelēkā
sektora izmaksas un ieņēmumus (piemēram, zvejniecības nozares ieņēmumus no nelegālas nozvejas).

2.1.2. Izvērtējums
Izmaiņas zivsaimniecības nozarē – apgrozījums, peļņa, pašu kapitāls
Apgrozījuma, peļņas un pašu kapitāla izmaiņas zivsaimniecības nozares apakšnozarēs laika posmā no
2007.līdz 2009.gadam redzamas 5., 6. un 7. attēlos.
Attēls Nr. 5. Apgrozījums zivsaimniecības apakšnozarēs, tūkst. LVL, 2007.-2009.g.
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Attēls Nr. 6. Peļņa zivsaimniecības apakšnozarēs, tūkst. LVL, 2007.-2009.g.
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Attēls Nr. 7. Pašu kapitāls zivsaimniecības apakšnozarēs, tūkst. LVL, 2007.-2009.g.
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Laika posmā no 2007.līdz 2008.gadam apgrozījums pieauga zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādes un
konservēšanas apakšnozarē, kā arī jūras zvejniecības apakšnozarē, savukārt kritās saldūdens zvejniecības
apakšnozarē un akvakultūras apakšnozarē. Laika posmā no 2008.līdz 2009.gadam savukārt kritumu
piedzīvoja visas minētās apakšnozares, neskaitot akvakultūru. Tas nozīmē, ka kopējais apgrozījuma
samazinājums zivsaimniecības nozarē 2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu bijis 8,6%, kas nav uzskatāms par
ļoti augstu, salīdzinot ar kopējo ekonomikas kritumu valstī. Vislielākais kritums (28,9%) bijis zivju, vēžveidīgo
un mīkstmiešu pārstrādes un konservēšanas nozarē, bet lielākais pieaugums (32%) akvakultūras nozarē.
Peļņas ziņā visas apakšnozares piedzīvojušas ievērojamus uzlabojumus 2009.gadā, neskaitot zivju pārstrādi,
kur peļņa samazinājusies. Peļņas uzlabojumiem apakšnozarēs ir dažādi iemesli – jūras un saldūdens
zvejniecībā tas noticis uz „citu ieņēmumu” rēķina, kas nozīmē, ka papildus peļņa nav saģenerēta no
pamatdarbības; akvakultūrā pateicoties apgrozījuma pieaugumam un nolietojuma samazinājumam.
Pašu kapitāls pieaudzis jūras zvejniecības un akvakultūras apakšnozarē, bet samazinājies vēžveidīgo un
mīkstmiešu pārstrādes un konservēšanas apakšnozarē un saldūdens zvejniecības apakšnozarē.

Izmaiņas zivsaimniecības nozarē – izmaksas
Zivsaimniecības nozaru izmaksas laika posmā no 2007.līdz 2009.gadam apkopotas tabulās.
Tabula Nr. 1. Uzņēmumu izmaksas zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādes un konservēšanas nozarē un jūras
8
zvejniecības nozarē, tūkst. LVL, 2007.-2009.gads
10.20. Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu
pārstrāde un konservēšana
2007.gads
Kopējās izmaksas
Personāla izmaksas
izejvielu, materiālu, pakalpojumu un pārējās
saimnieciskās darbības izmaksas (bez
energoresursu iegādes izmaksām)
Nolietojums
Energoresursu iegādes izmaksas
no tā dīzeļdegviela
Citas izmaksas

03.11. Jūras zvejniecība

2008.gads

2009.gads

2007.gads

2008.gads

2009.gads

124’527,12
16’673,60
93’055,50

156’058,35
22’106,60
112’648,10

112’477,34
12’445,90
89’914,60

24’825,28
3’268,70
9’391,10

28’504,46
4’530,10
11’241,50

26’085,14
3’787,00
12’755,80

3’372,40
5’343,40
1’817,10
6’082,20

4’439,20
6’614,60
1’999,20
10’249,89

4’194,80
5’324,70
1’503,80
597,27

2 145,20
5 702,60
5 337,60
4 317,65

3’409,70
6’264,00
5’834,70
3’059,16

3’275,10
2’867,20
2’542,30
3’400,04

Tabula Nr. 2. Uzņēmumu izmaksas saldūdens zvejniecības nozarē un akvakultūras nozarē, tūkst. LVL, 2007.-2009.gads
03.12. Saldūdens zvejniecība
2007.gads
Kopējās izmaksas
Personāla izmaksas
izejvielu, materiālu, pakalpojumu un pārējās
saimnieciskās darbības izmaksas (bez
energoresursu iegādes izmaksām)
Nolietojums
Energoresursu iegādes izmaksas
no tā dīzeļdegviela
Citas izmaksas
* Trūkst informācijas

2008.gads

9

03.2. Akvakultūra

2009.gads

2007.gads

2008.gads

2009.gads

242,23
70,87

212,57
102,57

171,56
49,00

2’735,68
498,44

2’202,66
600,84

2’785,05
528,00

77,00
*
9,74
3,43
84,62

58,50
38,80
2,49
0,44
10,21

116,00
15,30
*
*
*

1’087,63
*
521,32
183,08
628,29

1’211,09
416,00
379,01
94,28
*

975,46
79,60
867,54
263,63
334,45

Tabulā Nr. 1 un Nr. 2 redzams, ka izmaksas svārstījušās atšķirīgi dažādām apakšnozarēm, piedzīvojot gan
pieaugumu, gan kritumu 2007.-2009.gada periodā.
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādes un konservēšanas nozarē visstraujāk svārstījušās personāla
izmaksas. 2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, pieaugums noticis uz darba samaksas pieauguma rēķina,
8
9

Avots: CSP dati
Avots: CSP dati
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savukārt 2009.gadā personāla izmaksas kritušās, samazinoties nodarbināto skaitam, kā arī uz samazinātas
darba samaksas rēķina. Svārstījušās arī citas izmaksas (2008.gadā pieaugot, bet 2009.gadā samazinoties),
tomēr tas noticis saskaņā ar kopējo ražošanas apjomu izmaiņām.
Jūras zvejniecības nozarē pārliecinoši lielākās svārstības notikušas energoresursu iegādes izmaksām,
2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu samazinoties par 54%, bet 2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, pieaugot
par 10%. Šīs izmaksu svārstības nav skaidrojamas ar nozvejas apjomu izmaiņām, jo tās bijušas līdzīgas un
saskanīgas ar pieejamām zvejas kvotām. Tāpat arī izmaksu izmaiņas nav saistītas ar degvielas cenām, kas nav
piedzīvojušas atbilstošas svārstības. Pēc autoru domām izmaksu samazinājums saistīts ar zvejas kuģu dzinēju
efektivitātes uzlabošanu un kuģu skaita samazināšanu. Arī zvejniecības nozarē līdzīgi kā pārstrādes nozarē
vērojamas svārstības personāla izmaksu pozīcijā.
Saldūdens zvejniecības nozarē notikušas ievērojamas izmaksu svārstības dažādās pozīcijās. Pirmkārt,
2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, ievērojami samazinājušās personāla izmaksas un nolietojums, kas
skaidrojams ar apgrozījuma kritumu un darba samaksas samazinājumu (darbinieku skaits nav ievērojami
mainījies). Vienlaicīgi pieaugušas izejvielu, materiālu un citas izmaksas (gandrīz divas reizes), par kā
iemesliem nav precīzas informācijas.
Akvakultūras nozarē noticis straujš dīzeļdegvielas izmaksu pieaugums (2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu,
par 180%). Tas daļēji saistīts ar apgrozījuma pieaugumu, tomēr tāpat arī saistīts ar degvielu cenu pieaugumu
šajā laika posmā. Vienlaicīgi ievērojami (par 80%) samazinājušās nolietojuma izmaksas.
Izmaiņas zivsaimniecības nozarē – eksports
Laika posmā no 2007.līdz 2010.gadam zivsaimniecības nozares produkcijas eksports bijis mainīgs, tomēr
krīzes iespaidā nav būtiski krities (2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, nokrities par 16%, tomēr jau
2010.gadā atkal pieaudzis par 8%.)
Attēls Nr. 8.Zivsaimniecības nozares eksporta apjoms, tūkst. LVL, 2007.-2010.g.
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Kopumā laika posmā no 2007.līdz 2010.gadam visnegatīvākās izmaiņas vērojamas sagatavoto un konservēto
zivju, vēžveidīgo, molusku un citu jūras bezmugurkaulnieku, kaviāra eksportā – tas samazinājies par 20%.
Vienlaicīgi par 21% pieaudzis zivju produkcijas no zvejas kuģiem eksports, kā arī par 6% pārtikas zivju
produkcijas eksports.

Izmaiņas zivsaimniecības nozarē – nodarbināto skaits
Nodarbināto skaits 2009.un 2010.gadā, salīdzinot ar 2007.un 2008.gadu, samazinājies visās zivsaimniecības
apakšnozarēs. Visstraujākais nodarbināto skaita samazinājums noticis saldūdens zvejniecībā un akvakultūrā
(attiecīgi par 72% un 64% 2010.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu). Salīdzinoši mazāks nodarbināto skaita kritums
10

Avots: LR Zemkopības ministrijas dati
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vērojams zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādes un konservēšanas apakšnozarē, kā arī jūras zvejniecībā
(attiecīgi 22% un 19% 2010.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu).
Attēls Nr. 9.Zivsaimniecības nozares nodarbināto skaits dalījumā pa apakšnozarēm, 2007.-2010.g.
10.20. Zivju, vēžveidīgo un
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Aspekti (reģionāli, valsts vai starptautiski), kas būtiski ietekmējuši izmaiņas atbalsta politikā kopš
ex-ante novērtējuma
Lai novērtētu aspektus, kas būtiski ietekmējuši izmaiņas atbalsta politikā kopš ex-ante novērtējuma, veikta
SVID analīze, kurā pārskatītas ex-ante novērtējumā identificētās nozares stiprās un vājās puses, iespējas un
draudi. Balstoties uz zivsaimniecības nozares statistikas datiem un nozares pārstāvju pausto viedokli, sniegti
komentāri par būtiskākajiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt izmaiņas atbalsta politikā.
Tabula Nr. 3. SVID pārskatīšana
Nr.p.k.
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Rīcības programmas SVID analīze

Komentārs

Stiprās puses
1.

Zivsaimniecības aktivitātēm Latvijā ir ilglaicīga pieredze.

Situācija nav būtiski mainījusies.

2.

Latvijas zvejniekiem ir pieejamas zvejas iespējas Baltijas jūrā un
Rīgas jūras līcī, starptautisko konvenciju un trešo valstu ūdeņos,
kuros atļauta zveja pamatojoties uz Eiropas Savienības noslēgtiem
divpusējiem līgumiem.

Situācija nav būtiski mainījusies.

3.

Latvijas zvejas flotes lielums ļauj pilnībā apgūt Latvijai pieejamos
zivju resursus.

Zvejas flotes kuģu bruto tonnāža 2004. – 2009.gadā ir bijusi vidēji
40000 GT. Kuģu nozveja no 2004. – 2009.gadam ir bijusi vidēji
80000 t. Kvotu apguve no 2004. – 2009.gadam bijusi vidēji 97%.

4.

Latvijas piekrastē ir ērts ostu izvietojums, kas ir pieejams
zvejniecības vajadzībām.

Situācija ir uzlabojusies, jo veikta vairāku ostu labiekārtošana.
Vienlaicīgi jādomā par ostu pieejamību tieši zvejniecības
vajadzībām, jo vērojama tendence labiekārtotajās ostās strauji
attīstīt dažādu ar zvejniecību nesaistītu kravu kraušanu.

5.

Augsts zivju produktu pieprasījuma potenciāls.

Zivju produkcijas
palielināties.

6.

Iekšējo ūdeņu nozvejas saglabāšanās, neskatoties uz komerciālās
zvejas iespēju samazināšanos.

Situācija nav būtiski mainījusies.

7.

Atsevišķos zivsaimniecības uzņēmumos, izmantojot pieejamo
sabiedrisko atbalstu, ir modernizētas ražošanā izmantotās
tehnoloģijas, paaugstināts darba ražīgums, veikti uzlabojumi
darba drošībā un produktu kvalitātē.

Pateicoties EZF atbalstam, situācija ir turpinājusi uzlaboties.

1.

Nozares lēnā pielāgošanās jaunajiem nosacījumiem attiecībā uz
zivju resursu ilgtspējīgas saglabāšanas pasākumiem, tajā skaitā
sakarā ar delfīnu, roņu, jūras putnu u.c. dzīvnieku aizsardzību un
iespējamu pat pilnīgu apdraudēto zivju sugu zvejas aizliegumu, vai

pieprasījumam

joprojām

ir

tendence

Vājās puses

11
12

Pateicoties EZF atbalstam, situācija uzlabojusies.

Avots: CSP dati
Autoru vērtējums, izmantojot CSP datus
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Rīcības programmas SVID analīze

Komentārs

atsevišķu zvejas rīku lietošanas aizliegumu.
2.

Zvejas flotes kapacitāte ievērojami pārsniedz pieejamos zivju
resursus.

Zvejas flotes kapacitāte tiek samazināta EZF pasākumu ietvaros

3.

Novecojusi zvejas flote.

Zvejas flote turpina
atjaunināšana.

4.

Nozarē ir zems darba ražīgums, ražošanā tiek izmantotas
novecojušas, vidi ietekmējošas tehnoloģiskās iekārtas, kā arī liels
roku darba īpatsvars ražošanā.

EZF pasākumu ietvaros tiek īstenoti projekti ražošanas iekārtu
uzlabošanai

5.

Zems nodarbināto atalgojums.

2008. gadā vidējais darbinieku atalgojums ir ~300 lati (neto), kas ir
vērtējams kā zems. 2009.gadā personāla izmaksas salīdzinot ar
2008.gadu īpaši samazinājušās 10.20 nozarē (zivju pārstrāde).

6.

Nepietiekamas
zināšanas
un
pieredze
zivsaimniecības
uzņēmējdarbības plānošanā, vides ilgtspējīgu dabas resursu
apsaimniekošanu veicinošu saimniekošanas metožu pielietošanā,
jaunu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanā,
produktu kvalitātes un pievienotās vērtības paaugstināšanā.

Zināšanas un pieredze ir palielinājusies, tomēr joprojām nav
pietiekošā līmenī. Jūtams kvalificētu speciālistu trūkums gan
zvejniecības, gan zivju pārstrādes nozarē.

7.

Palielinās savvaļas dzīvnieku radītie zaudējumi jūras zvejā un
akvakultūrā.

Situācija nav būtiski mainījusies.

8.

Latvijas zivju produkcijas ražotāju preču zīmes ir salīdzinoši maz
atpazīstamas Eiropas Savienības tirgū.

Veiktie EZF pasākumi ir snieguši pozitīvu stimulu situācijas
uzlabošanai.

9.

Saimnieciskā darbība iekšējos ūdeņos atstāj negatīvu ietekmi uz
zivju migrāciju un nārsta vietām.

Situācija nav būtiski mainījusies.

10.

Zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju salīdzinoši zemais attīstības
līmenis, tajā skaitā zema saimnieciskā aktivitāte, zems
nodarbinātības līmenis, vāji attīstītā infrastruktūra.

EZF pasākumu ietvaros tiek realizēti projekti zivsaimniecībai
nozīmīgo teritoriju labiekārtošanā un attīstīšanā

novecoties

un

nepieciešama

tās

Iespējas
1.

Eiropas Kopienas zivju resursu saglabāšanas pasākumu, tādu kā
mencu ilgtermiņa saglabāšanas plāna ieviešana nodrošina
ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanas iespēju.

EZF pasākumi veicina zivju resursu saglabāšanu.

2.

Zvejas rentabilitātes, zvejas flotes ekonomiskās dzīvotspējas un
zvejas uzņēmumu konkurētspējas pieaugums, rezultātā
samazinātās nelegālās un nereģistrētās zvejas iespējas.

EZF pasākumi ievērojami palielina uzņēmumu konkurētspēju un
samazina nelegālās un nereģistrētās zvejas iespējas.

3.

Darba ražīguma kāpums un efektivitāte, inovatīvu un modernu
tehnoloģiju izmantošana nodrošinās stabilākus ienākumus un
dzīves līmeni, līdz ar to darbaspēka pieejamību zvejniecības,
akvakultūras un zivju apstrādes sektoram.

Šī iespēja joprojām netiek pilnībā izmantota.

4.

Nozarē iesaistīto zināšanu, prasmju un izglītības līmeņa, kā arī
sadarbības starp ražošanas partneriem efektivitātes pieaugums.

Šī iespēja joprojām netiek pilnībā izmantota. Vērojams būtisks
kvalificētu speciālistu trūkums zvejniecībā un zivju pārstrādē.
Izglītība ne vienmēr ir sabalansēta ar nozares vajadzībām.

5.

Ūdens vides un dzīvnieku aizsardzība, stabilas un ekoloģiski tīras
vides saglabāšanai.

Situācija nav būtiski mainījusies.

6.

Uzņēmumu līdzdalība vietēja un starptautiska mēroga nozares
izstādēs veicina Latvijā ražotās produkcijas atpazīstamību zivju
produkcijas noieta tirgos.

Veiktie EZF pasākumi ir snieguši pozitīvus stimulus situācijas
uzlabošanai.

7.

Ražotās produkcijas sortimenta pielāgošana jauniem eksporta
tirgiem.

Zivju pārstrādes produktu sortiments ir palielinājies, tomēr EZF
atbalstu nepietiekošā apmērā saņem vadošie zivju pārstrādes
uzņēmumi, kam ir visaugstākais potenciāls ieiet jaunos eksporta
tirgos.

8.

Vietējās iniciatīvas pieaugums zivsaimniecības reģionos papildu
darbavietu radīšanai, darbību dažādošanai, teritoriju vispārējai
attīstībai un citām aktivitātēm.

EZF pasākumu ietvaros tiek realizēti projekti zivsaimniecībai
nozīmīgo teritoriju attīstīšanai

Draudi
1.

Dažādu iemeslu dēļ pasliktinoties zivju krājumu (īpaši Baltijas jūras
mencu) stāvoklim, paredzama piešķirto nozvejas kvotu
samazināšanās, kas būtiski ietekmēs attiecīgos krājumus
zvejojošos zvejas flotes segmentus.

Kvotas paredzamas līdzīgā līmenī, tām ir tendence pakāpeniski
samazināties zvejas resursu saglabāšanas nolūkos.

2.

Zvejas flotes segmenta, kas iesaistīts mencu zvejā, atkarība no

EZF pasākumi uzlabojuši situāciju, sabalansējot flotes lielumu
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Rīcības programmas SVID analīze

Komentārs

Kopienas zvejas regulējošo pasākumu ieviešanas attiecībā uz
mencu krājumu atjaunošanu un saglabāšanu bioloģiski drošā
līmenī Baltijas jūrā.

atbilstoši pieejamajiem zivju resursiem.

3.

Eiropas Savienības noslēgto zvejniecības līgumu laušana vai
nepagarināšana ar trešajām valstīm, zvejas darbību pagaidu
pārtraukšanas gadījumu iestāšanās negatīvi ietekmētu zvejniecībā
nodarbināto ienākumu stabilitāti.

EZF
pasākumi
nodrošinājuši
ienākumus
nodarbinātajiem, kas pārtraukuši darbību.

4.

Neatbilstošas saimnieciskās darbības rezultātā palielināsies ūdens
piesārņojuma līmenis un pasliktināsies vides stāvoklis, kā arī var
izplatīties dažādas akvakultūras dzīvnieku slimības.

Šāds drauds joprojām eksistē.

5.

Informācija par paaugstinātu dioksīna klātbūtni Baltijas jūras zivīs
un kancerogēno vielu klātbūtni kūpinātajās zivīs varētu samazināt
patērētāju interesi par tām, tādējādi negatīvi ietekmējot
pieprasījumu.

Nav vērojama būtiska ietekme uz pieprasījumu.

6.

Politiskā un administratīvā nestabilitāte ārējos, piemēram, NVS
valstu, tirgos, kas negatīvi ietekmē uzņēmumu produkcijas
realizāciju.

Situācija nav būtiski mainījusies.

7.

Nozares sašaurināšanās radītās sociāli ekonomiskās problēmas
zivsaimniecībai nozīmīgajos reģionos.

Situācija nav būtiski mainījusies, jo nav pabeigti 4.prioritārajā
virzienā īstenojamie projekti situācijas uzlabošanai.

8.

Zivsaimniecības teritorijās esošās maza mēroga infrastruktūras
attīstībai ierobežotie vietējie resursi.

Situācija nav būtiski mainījusies.

zvejniecībā

Finanšu krīzes ietekme zivsaimniecības nozarē, 2007/2008. gada degvielas krīzes ietekme nozarē
Finanšu krīzei bijusi neviennozīmīga ietekme uz zivsaimniecības nozari dažādās tās apakšnozarēs. Tālākā
tekstā apskatīta situācija zivju pārstrādē, zvejniecībā un akvakultūrā.
Zivju pārstrāde
Zivju pārstrādei finanšu krīze daudzējādā ziņā nākusi par labu, jo ļāvusi samazināt personāla izmaksas, kas
pirms krīzes bija pārāk strauji pieaugušas, mazinot uzņēmumu konkurētspēju pasaules tirgos. Produkcijas
patēriņš saglabājies līdzīgā līmenī, jo, samazinoties cilvēku ienākumiem, zivju konservu patēriņam nav
tendence kristies, reizēm tas pat pieaug.
Negatīvākais finanšu krīzes iespaids saistīts ar valūtas devalvāciju produkcijas noieta tirgos (piemēram,
Krievijā), kā rezultātā Latvijas ražotājiem samazinājās konkurētspēja attiecībā pret vietējo tirgu pārstāvjiem.
Šis apstāklis ir īpaši svarīgs, jo zivju pārstrādātāju galvenie noieta tirgi ir tieši eksporta tirgi.
Uzņēmumi saskaras ar problēmām attiecībā uz inovāciju radīšanu – uzņēmumiem trūkst līdzekļu nopietnas
zinātniskas pētniecības veikšanai. Pētniecība līdz šim tiek veikta nelielos apjomos savās laboratorijās, tomēr
tās veiksmīgai īstenošanai trūkst atbilstošu speciālistu. Izglītība nav sabalansēta ar nozares vajadzībām.
Zvejniecība
Analizētā statistiskā informācija un nozares pārstāvju paustais viedoklis liecina, ka krīzes iespaidā 2009. gadā
piedzīvots liels kritums nozarē, kas saistīts ar noieta cenu samazinājumu. Vienlaicīgi administratīvie izdevumi
palikuši nemainīgi, degvielas cenas kāpušas (galvenokārt pirms diviem gadiem), līdz ar to uzņēmumiem bijis
sarežģīti izdzīvot. Sākot no 2010.gada vidus situācija sākusi uzlaboties. Bez EZF finansējuma uzņēmumiem
būtu grūti saglabāt stabilu darbību.
Vienlaicīgi jāatzīmē, ka, pateicoties zvejas aktivitāšu pilnīgas pārtraukšanas pasākumam, zvejas uzņēmumi
krīzes laikā saņēma finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem, kas krīzes laikā palīdzēja uzlabot uzņēmumu
darbību.
Pieprasījums pēc zivju produkcijas pēdējos gados ir palielinājies. Zivju produkcijas cena ir pieaugusi. Liels
cenas lēciens bijis, sākot ar 2008.gadu. Zivju cenas pieaugumu ietekmēja gan kvotu samazināšana, gan
globāls cenu pieaugums.
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Flote un zvejniecības uzņēmumu skaits pēdējos gados ir samazinājies, bet uzņēmumu efektivitāte palielinās,
pārdotās produkcijas daudzums latos ar katru gadu pieaug.
Izbūvējot zivju šķirošanas un saldēšanas cehu, būtiski mainījusies zivju ražotāju attieksme pret zvejniekiem.
Zvejnieki izmanto kooperatīvo principu, iesaistoties pirmapstrādes infrastruktūras veidošanā, līdz ar to
pārstrādātājiem ir mazākas iespējas diktēt noteikumus – konkurence palielinās, jo ir cīņa par izejvielām.
Iepriekšējos gados avansa maksājums zvejniekiem par zivju produkciju nebija iespējams, šobrīd
kooperatīvais princips to ir veicinājis.
Saskaņā ar nozares pārstāvju pausto viedokli, nozarē jūtams profesionālās izglītības trūkums.
Zvejas flote ir ļoti novecojusi (tās vidējais vecums 2010.gadā ir 23,2 gadi), būtu nepieciešams finansējums
jaunu kuģu būvniecībai.
Akvakultūra
Nozare piedzīvoja ievērojamu apgrozījuma kritumu 2008.gadā, tomēr 2009.gadā tas atkal palielinājies,
pārsniedzot 2007.gada līmeni. Krīzes laikā vairāk kā divas reizes krities nodarbināto skaits nozarē.
Energoresursu cenu pieaugums visvairāk ietekmējis zivju audzētavas ar recirkulācijas sistēmām, jo
recirkulācijas sistēmas ir energoietilpīgas, lai gan energoresursu īpatsvars kopējā ražošanas apjomā nav liels.
Saskaņā ar Latvijas akvakultūras nozares pārstāvju sniegtajām ziņām galvenie Latvijas akvakultūras
uzņēmumu konkurenti ir Lietuvā. Latvijas akvakultūras nozares pārstāvji norāda, ka Lietuvas uzņēmumi jau
no 2004.gada saņēmuši dažāda veida atbalstu, tai skaitā platības maksājumi par dīķa hektāriem, profilaktisko
darbu veikšanai, grāvju tīrīšanai, ūdens kaļķošanai, līdz ar to nodrošinot zemāku produkcijas pašizmaksu.
Ņemot vērā, ka izmaksas par tādiem pašiem darbiem rodas arī Latvijas uzņēmumiem, tomēr Rīcības
Programmas ietvaros ES finansējums tam nav paredzēts, šiem uzņēmumiem ir sarežģīti konkurēt, jo bez
atbalsta, ņemot vērā līdzīgo pašizmaksas struktūru, cenas par produkciju Latvijā ir augstākas.
Latvijas akvakultūras uzņēmumi finansējumu par projektu realizāciju sāka saņemt 2009.gadā (123 tūkstošus
latu), bet lielāko daļu 2010.gadā (1,85 milj. latu), līdz ar to reāla veikto investīciju atdeve, ņemot vērā zivju
audzēšanas ciklu (aptuveni 3 gadi), gaidāma tikai pēc vairākiem gadiem.
Finanšu krīze veicinājusi inovāciju radīšanu nozarē, kā arī produktivitātes kāpināšanu (daudzos akvakultūras
uzņēmumos tiek domāts par atteikšanos no roku darba, veicinot ražošanas procesu mehanizāciju).
Realizēto EZF pasākumu rezultātā pieaugusi uzņēmu kapacitāte, palielinājušās ražošanas jaudas, kuras šobrīd
tiek noslogotas apmēram par 50%. Paredzams, ka trīs gadu laikā, noslodze ievērojami pieaugs, uzlabojot arī
uzņēmumu rentabilitātes rādītājus.

Jaunās vajadzības nozarē
1. Nepieciešamība atbalstīt lielos zivju pārstrādes uzņēmumus, jo šīs nozares specifika ir augsts
eksporta īpatsvars (saskaņā ar 2010.gada datiem 55% produkcijas tiek eksportēta ārpus ES13), un
tieši lielie uzņēmumi ir ar visaugstāko potenciālu nodrošināt veiksmīgu darbību ārējos tirgos,
sniedzot tiešus ieguvumus arī Latvijas IKP. Līdz šim šiem uzņēmumiem finansējums bijis pieejams ar
ļoti zemu 30% atbalsta intensitāti. Sniedzot atbalstu uzņēmumiem ar zemu eksporta īpatsvaru, tiek
nodrošināta iekšējā tirgus pārdale, kam ir mazāks pozitīvs efekts uz valsts IKP pieaugumu. Turklāt
vairumam šo uzņēmumu lielā uzņēmuma statuss piešķirams augsta darbinieku skaita dēļ (kas ir
nozares specifika, kas saistīta ar šprotu ražošanas īpatnībām) nevis finanšu rādītāju dēļ, kā rezultātā
par lieliem uzņēmumiem tiek uzskatīti arī uzņēmumi ar zemu apgrozījumu.
2. Nepieciešams finansējums jaunu kuģu būvei zvejniecībā ar mērķi uzlabot vides, energoefektivitātes
un drošības apstākļus, uz ko šobrīd negatīvu iespaidu atstāj augstais zvejas flotes vecums.

13

Avots: CSP dati. 1604-Sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji, kas gatavoti no zivju ikriem – eksporta latos pa valstīm.
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Investīcijas esošajā flotē šo jautājumu risināšanai nozares pārstāvji atzīst par ekonomiski
neizdevīgām un neefektīvām.
3. Pārskatīt pasākuma „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte” īstenošanu,
aprēķinot šī pasākuma ekonomiskos efektus zvejniecības uzņēmumos. Tā kā pasākums, saskaņā ar
KZP mērķiem ir vērsts uz zvejas resursu saglabāšanu, neņemot vērā ietekmi uz uzņēmumu
rentabilitātes rādītājiem, tas nav bijis interesants atbalsta pretendentiem. Situācija uzlabojama,
palielinot atbalsta intensitāti šajā pasākumā, jo esošā atbalsta intensitāte nemotivē potenciālos
atbalsta saņēmējus iesaistīties pasākuma īstenošanā.
4. Akvakultūras nozarē nepieciešams mērķēt atbalstu uz produktivitātes palielināšanu, kas iespējams,
uzlabojot ražošanas procesu mehanizācijas līmeni un izstrādājot un ieviešot jaunas audzēšanas
tehnoloģijas. Vienlaicīgi nepieciešams veicināt akvakultūras sugu dažādību, ko iespējams panākt,
veicinot zivju audzēšanas baseinu finansēšanu 201.aktivitātē (Pielikums Nr.1), attiecīgi samazinot
zivju dīķu finansēšanu.
5. Nepieciešams risināt kvalificētu speciālistu trūkumu zivsaimniecības nozarē, ko intervijās uzsvēruši
nozares pārstāvji (zivrūpniecībā – kvalificēti tehnologi un jaunu produktu izstrādes speciālisti;
zvejniecībā – dažādi speciālisti ar profesionālām zināšanām), ko iespējams veikt, finansējot atbilstošu
speciālistu apmācības. Vienlaicīgi nepieciešams finansējums pētniecības veikšanai, kā rezultātā
iespējams uzlabot ražošanas procesu efektivitāti un radīt produktu inovācijas.

Rīcības Programmas mērķu nozīmīguma pārskatīšana
Ņemot vērā jaunās vajadzības nozarē, nav pamata uzskatīt, ka Rīcības Programmas pamata mērķi būtu
jāpārskata. Rīcības Programmas mērķi joprojām ir nozīmīgi un atbilstoši nozares vajadzībām.
Tajā pašā laikā veiktā analīze liecina, ka pārskatāmi mērķu sasniegšanas mehānismi, nodrošinot precīzāku
jauno nozares vajadzību sasniegšanu.

2.1.3. Secinājumi
1. Rīcības programma ir kopumā atbilstoša jaunajam sociāli ekonomiskajam kontekstam, tomēr
zivsaimniecības nozarē radušās vairākas jaunas vajadzības, kuras nepieciešams risināt, pārskatot
pieejamos atbalsta mehānismus. Analīzē identificētas šādas jaunas nozares vajadzības:
a. Lielo zivju pārstrādes uzņēmumu atbalsts;
b. Zvejas kuģu būvniecības atbalsts;
c. Pasākuma „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte” ekonomiskās atdeves
veicināšana;
d. Ražošanas procesu mehanizācijas līmeņa palielināšana akvakultūras nozarē;
e. Kvalificētu speciālistu trūkuma risināšana zivsaimniecībā.
Vienlaicīgi jāatzīmē, ka lielo uzņēmu atbalsts, augstāka atbalsta intensitāte un jaunu kuģu būve, lai
gan varētu uzlabot zivsaimniecības nozares situāciju Latvijā, nesakrīt ar ES Kopējo Zivsaimniecības
politiku.
2. Finanšu krīze radījusi gan negatīvas, gan pozitīvas pārmaiņas nozarē. Saskaņā ar zivsaimniecības
nozares pārstāvju sniegto informāciju nozare, pateicoties līdzšinējam EZF atbalstam, finanšu krīzi
pārdzīvojusi veiksmīgi.
3. Nozares stiprās, vājās puses, iespējas un draudi nav ievērojami mainījušies, salīdzinājumā ar
2007.gadu. Novērojams, ka līdzšinējie EZF pasākumi palīdzējuši mazināt vājās puses un minimizēt
iespējamos draudus.
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2.2.

Jauno vajadzību sasniegšana

2.2.1. Metodoloģija
Izvērtējuma jautājums
Ņemot vērā izmaiņas kontekstā, cik lielā mērā sākotnējā (vai ar grozījumiem) Programma sasniedz sektora
vajadzības Kopējās Zivsaimniecības politikas ietvaros?
Izpratne par jautājumu
Šajā izvērtējuma jautājumā tiek pārskatīta Rīcības Programma, lai novērtētu cik lielā mērā tā atbilst jaunajām
vajadzībām, kuras minētas 2.1. izvērtējuma jautājumā. Ex-ante novērtējumā tika izvērtēta programmas
atbilstība uz brīdi, kad tā tika izstrādāta, savukārt vidus termiņa novērtējumā tiek veikta analīze, lai noteiktu
nepieciešamās izmaiņas un pārorientētu programmu saskaņā ar izmaiņām, kuras veiktas nozari regulējošajos
dokumentos.
Apakšjautājumi un izvērtēšanas kritēriji
-

-

Vai nacionālais stratēģiskais plāns ir pārskatīts, lai ņemtu vērā jauno situāciju? Ja, nē, kāda veida
analīze tika veikta attiecībā uz atbilstību stratēģijai, jo īpaši attiecībā uz EZF?
Vai izmaiņas kontekstā likušas mainīt (kvantitatīvi vai kvalitatīvi) vai atcelt atsevišķus mērķus
sākotnējā RP? Vai no tā izrietēja nepieciešamība pievienot jaunus mērķus? Vai ir mainīta secība starp
prioritārajiem virzieniem vai pasākumiem, lai labāk ņemtu vērā jauno situāciju?
Ja tika veikta Programmas pārskatīšana, vai izmaiņas tika pārvērstas atbilstošākos mērķos?

Analīzē izmantotie kritēriji un datu avoti
Analīzē izmantots Zemkopības ministrijas izstrādātais vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments
„Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns 2007.-2013.gadam”, Rīcības programmas „Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013.gadam” 1., 2., 3. versija un grozījumi Rīcības
programmā „Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013.gadam”.

2.2.2. Izvērtējums
Vai nacionālais stratēģiskais plāns ir pārskatīts, lai ņemtu vērā jauno situāciju?
Zemkopības ministrijas izstrādātajā vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentā „Zivsaimniecības nozares
stratēģiskais plāns 2007. - 2013.gadam” (turpmāk – Stratēģiskais plāns), kurš Ministru kabinetā apstiprināts
2007.gada 11.aprīlī, līdz šim nav veikti grozījumi pamata uzstādījumos, vienīgās izmaiņas nosakot attiecībā uz
finansējuma apjomu dažādiem pasākumiem (finansējuma pārdale notikusi 2011.gadā, 4.prioritārajam
virzienam pieejamo finansējumu samazinot par 11 miljoniem latu, un attiecīgi palielinot pieejamo
finansējumu 1., 2.un 3.prioritārajā virzienā – attiecīgi par pieciem, trīs un trīs miljoniem latu). Savukārt
Rīcības programma EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013.gadam šobrīd izdota 3. versijā, un kopš
pirmās versijas tajā tikuši veikti vairāki grozījumi, no kuriem neliela daļa pamatoti ar ekonomikas un finanšu
krīzes radītajām pārmaiņām (skatīt Pielikumus Nr. 8. un 9.).
Vai izmaiņas kontekstā likušas mainīt (kvantitatīvi vai kvalitatīvi) vai atcelt atsevišķus mērķus sākotnējā
RP? Ja tika veikta Programmas pārskatīšana, vai izmaiņas tika pārvērstas atbilstošākos mērķos?
Izmaiņas kontekstā ir likušas grozīt gan Rīcības programmas 1., gan 2. versiju. Rīcības programmas 1. versijā
izstrādāti grozījumi, kuri ieviesti 2. versijā un ar kuriem papildināta daļa Rīcības programmas pasākuma
„Pasākumi kopienas zvejas flotes sabalansēšanai” juridiskie pamatojumi un mērķi, pielāgojot tos degvielas
cenu pieauguma radītajai situācijai. Juridiskais pamatojums šiem pasākumiem precizēts un papildināts
balstoties uz Eiropas Padomes Regulu Nr. 744/2008, ar ko izveido īpašu pagaidu darbību ekonomikas krīzes
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skarto Eiropas Kopienas zvejas flotu pārstrukturizēšanas veicināšanai. Pasākumu „Zvejas aktivitāšu pilnīga
pārtraukšana” un „Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana” mērķi tikuši precizēti, attiecīgi nosakot, ka zvejas
aktivitāšu pilnīga pārtraukšana attiecas arī uz ekonomiskās krīzes skarto zvejas flotes segmentu kapacitātes
samazināšanu un to, ka tiks segti ar zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanu saistītie un dēļ ekonomiskās
krīzes zvejniecībā radušies zaudējumi. Papildus Rīcības programmas 2.versijā ieviesti grozījumi, ar kuriem
pasākuma „Sociāli ekonomiskie pasākumi” aktivitāšu skaits samazināts no 3 uz 1, svītrojot aktivitātes
„Pirmstermiņa pensionēšanās” un „Profesionālā apmācība” (vienlaikus paredzot attiecīgās aktivitātes
3.prioritārā virziena pasākuma „Kopīgas rīcības pasākumi” un Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāšu
ietvaros), bet saglabājot „Kompensācijas zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) zvejas kuģa pastāvīgas
zvejas darbības pārtraukšanas rezultātā”. Līdz ar to šī pasākuma mērķis pilnībā mainīts pielāgojot to
pasākumā ietilpstošajai aktivitātei - veikt kompensācijas izmaksu zvejniekiem pēc pilnīgas zvejas darbību
pārtraukšanas. Aktivitāšu skaits samazināts arī pasākumā „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”, svītrojot
aktivitāti „Profesionālā apmācība” (vienlaikus paredzot attiecīgās aktivitātes 3.prioritārā virziena pasākuma
„Kopīgas rīcības pasākumi” un Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāšu ietvaros), taču pasākuma mērķis
šajā gadījumā nav ticis mainīts. Ņemot vērā esošo situāciju zivsaimniecības nozarē, prioritāro virzienu vai
pasākumu secība, izdarot grozījumus Rīcības programmas 1. versijā, nav tikusi mainīta.
Grozījumi izstrādāti arī Rīcības programmas 2. versijā, ieviešot izmaiņas Rīcības programmas 3.versijā –
veiktas izmaiņas sadaļā „Kalendārie mērķi un starpmērķi”, precizējot Nacionālā zvejas flotes kapacitātes
sabalansēšanas plāna darbības laiku un RP ietvaros paredzēto pasākuma „Akvakultūras dzīvnieku slimību
ierobežošana” ieviešanas termiņu. 3. prioritārā virziena pasākumam „Kopējas ieinteresētības pasākumi”
starp atbalsta saņēmējiem iekļautas juridiskas personas, kuras dibinātas kopdarbības mērķiem, kas saistīti ar
zivsaimniecības nozari, vietējās pašvaldības, valsts kapitālsabiedrības un atvasinātas publiskas personas,
savukārt svītrotas biedrības, ražotāju organizācijas un valsts iestādes. Saskaņā ar 2009.gada 1.jūlijā mainīto
Latvijas administratīvi teritoriālo iedalījumu Rīcības programmas pielikumu sadaļā pievienota
„Zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas Latvijā” karte. Rīcības programmas finanšu plānā veikta finansējuma
pārdale no 4. prioritārā virziena uz 1. prioritāro virzienu – pieci milj. LVL, 2. prioritāro virzienu – trīs milj. LVL
un 3. prioritāro virzienu – trīs milj. LVL.
2.2.3. Secinājumi
1. Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns 2007. - 2013.gadam kopš 2007.gada nav būtiski mainīts.
Vienīgās izmaiņas notikušas attiecībā uz pieejamo finansējumu prioritārajiem virzieniem –
4.prioritārajam virzienam pieejamais finansējums samazināts par 11 miljoniem latu, palielinot
pieejamo finansējumu 1., 2. un 3.prioritārajā virzienā – attiecīgi par pieciem, trīs un trīs miljoniem
latu.
2. Veikti grozījumi Rīcības Programmā, svītrojot pasākumus, kas attiecas uz speciālistu apmācībām –
svītrota gan pasākuma „Sociāli ekonomiskie pasākumi”, gan pasākuma „Investīcijas akvakultūras
uzņēmumos” aktivitāte „Profesionālā apmācība”, vienlaikus paredzot attiecīgās aktivitātes
3.prioritārā virziena pasākuma „Kopīgas rīcības pasākumi” un Zivsaimniecības sadarbības tīkla
aktivitāšu ietvaros.
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2.3.

Sadarbības efektivitāte EZF īstenošanā

2.3.1. Metodoloģija
Izvērtējuma jautājums
Cik efektīva ir sadarbība EZF īstenošanā? Vai EZF īstenošanā iesaistītās puses ir efektīvi iesaistītas? Vai EZF
īstenošana tiek sekmīgi koordinēta starp nacionālo/ reģionālo līmeni? Vai iesaistītās puses, piemēram,
nevalstiskās organizācijas tiek iesaistītas EZF īstenošanā (īpaši sieviešu organizācijas, organizācijas, kas sekmē
vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem, kā arī vides aizsardzības organizācijas)?
Izpratne par jautājumu
Šis novērtējuma jautājums koncentrējas uz ieinteresēto personu efektīvu iesaistīšanu un sadarbības principu
īstenošanu, analizē pārvaldības sistēmu un novērtē atbilstību uzdevumu sadalījumam un sadarbības
kvalitātei, lai nodrošinātu vispārēju programmas darbību.
Apakšjautājumi un izvērtēšanas kritēriji
-

-

-

Vai programmēšanas procesā tiek iesaistītas ieinteresētās puses (īpaši sieviešu organizācijas un vides
aizsardzības atbalstītāji) gan nacionālajā, gan reģionālajā līmenī? Vai tās tiek iesaistītas programmas
uzraudzības dažādu posmu īstenošanā, jo īpaši uzraudzības komitejā?
Vai programmas vadībā ir iesaistīt atbilstoši dalībnieki, atbilstošā līmenī? Vai uzdevumu sadale ir
skaidra un atbilstoša? Vai sadarbība starp valsts un reģionālajām iestādēm, kas iesaistītas
programmas vadībā ir raita un efektīva? Kāda ir sadarbība ar citām institūcijām (nacionālajām vai
reģionālajām), piemēram, vides jomā?
Vai sadarbība starp Eiropas Komisiju un Vadošo iestādi norit sekmīgi?
Kādi uzlabojumi, kopš iepriekšējā plānošanas perioda, ir veikti vadības un īstenošanas sistēmā, kas ir
palielinājuši efektivitāti un samazinājuši pārvaldības izmaksas?

Analīzē izmantotie kritēriji un datu avoti
Analīzē izmantots Zemkopības ministrijas izstrādātais vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments
„Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns 2007.-2013.gadam”, Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam un grozījumi Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013.gadam (RP), vadības grupu un konsultatīvās padomes sēžu
protokoli, uzraudzības komitejas lēmumi. Analizēta nozīmīgāko ieinteresēto pušu iesaiste plānošanas
dokumentu sagatavošanas un ieviešanas procesā. Veiktas intervijas ar iesaistītajām pusēm un identificēti
ieviešanas sistēmas uzlabojumi, gan laika gaitā, gan salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu.

2.3.2. Izvērtējums
Ieinteresēto pušu līdzdalības nodrošināšana
Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu iesaistīšanos Eiropas Zivsaimniecības fonda programmēšanas procesā,
izveidotas vairākas struktūras. Ministru kabineta noteikumi, kas tiek izstrādāti katram Rīcības programmas
atbalsta pasākumam, pirms to apstiprināšanas Ministru kabinetā, tiek saskaņoti ar dažādiem sociālajiem
partneriem, kā to paredz MK kārtības rullis. Finansējuma plānošanas dokumentu izstrādes laikā darbojās:
1. Nacionālā stratēģiskā plāna un Rīcības programmas izstrādes vadības grupa (turpmāk – Vadības
grupa), kas nodrošināja Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.-2013.g. izstrādi, veica projekta pasākumu sadaļu apspriešanu, Eiropas Zivsaimniecības fonda
indikatīvā finanšu plāna pa prioritātēm apspriešanu, projektu atlases kritēriju un attiecināmo
izmaksu apspriešanu, rīcības programmas ieviešanu (laika grafiks, saistošie normatīvie akti). Vadības
grupa darbojās līdz Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas izveidei.
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2. Akvakultūras ilgtspējīgas attīstības un vadības stratēģijas darba grupa, kas izskatīja jautājumu par
investīcijām akvakultūras tehnoloģijās, kas būtiski samazina negatīvo ietekmi uz vidi un veica Eiropas
Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas 3.atbalsta virziena „Kopējas ieinteresētības pasākumi”
2.pasākuma „Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība” apspriešanu.
3. Darba grupa par investīcijām akvakultūras tehnoloģijās novērtēja informāciju par sagatavošanās
darbiem finansējuma saņemšanai no Eiropas Zivsaimniecības fonda saistībā ar atbalstu akvakultūrai,
veica akvakultūru regulējošu normatīvo aktu pilnveidošanu, kā arī akvakultūras datu nodrošināšanu
nacionālai un Eiropas Kopienas akvakultūras pārvaldībai un pozīcijas saskaņošanu par Padomes
secinājumiem par Eiropas Savienības Akvakultūras stratēģiju.
EZF ieviešanas laikā nozīmīgākā loma ir Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejai (turpmāk - UK).
Būtiski lēmumi saistībā ar Zivsaimniecības nozares attīstību, tai skaitā Zivsaimniecības fonda darbību tiek
diskutēti Zivsaimniecības Konsultatīvajā padomē (turpmāk - ZKP), kurā tiek pārspriesti EZF ieviešanas
jautājumi (atbalsta saņemšanas nosacījumi, nozares vajadzības u.c.), kā arī izvirzīti UK locekļi.

Uzraudzības komiteja, tās sastāvs
Rīcības programmas uzraudzības komiteja ir koleģiāla Eiropas Zivsaimniecības fonda administrēšanā
iesaistīta institūcija, kas darbojas atbilstoši Regulas Nr.1198/2006 63., 64., 65. un 66.pantam un saskaņā ar
tās apstiprinātu nolikumu. Uzraudzības komiteja kopā ar Vadošo iestādi veic EZF ieviešanas uzraudzību
pirmajā instancē.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.573, kas nosaka kārtību, kādā administrē
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai (turpmāk – MK noteikumi Nr.573)
vadošās iestādes (ZM) vadītājs ir atbildīgs par UK izveidošanu un UK sastāva noteikšanu. UK sastāvs tiek
noteikts balstoties uz institūciju un iestāžu sniegtajiem deleģējumiem darbam UK. Izvērtējot darba
materiālus (attiecīgo iestāžu darba protokolus) var konstatēt, ka ir ievērotas visas formalitātes UK sastāva
veidošanā. UK sastāvu apstiprina Zemkopības ministrija, un tajā ar balsstiesībām iekļauti 19 dalībnieki
(Pielikums Nr. 10).
Papildus MK noteikumos Nr.573 un UK nolikumā minētajiem sociālajiem un ekonomiskajiem partneriem,
Zemkopības ministrija Komitejas sastāvā var iekļaut citus sociālos un ekonomiskos partnerus un valsts
institūcijas ar padomdevēju tiesībām. Zemkopības ministrija uzraudzības komitejas sastāvā ir iekļāvusi citus
sociālos partnerus (Latvijas Lauku forumu, Kurzemes Zvejnieku asociāciju, Latvijas Zvejnieku federāciju,
Latvijas Zivju audzētāju asociāciju), valsts institūcijas (LAD, LR ministriju pārstāvjus), vides institūciju
pārstāvjus, un Eiropas Komisijas pārstāvjus. Uzraudzības komitejas pamatsastāvā (ar balsstiesībām) no 19
dalībniekiem - 14 ir valsts institūciju pārstāvji (64%) un 5 NVO pārstāvji (36%), bet UK ar padomdevēja
tiesībām iekļauti 16 dalībnieki – 12 valsts institūciju pārstāvji un 4 NVO pārstāvji. Minētie noteikumi tiek
ievēroti un UK struktūra saglabāta visu aplūkoto periodu. Ir mainījušās personālijas, bet tās joprojām pārstāv
izvēlētās iestādes.
UK sastāvā esošie Zivsaimniecības Konsultatīvās padomes pārstāvji UK vienlaicīgi ir arī nozares NVO pārstāvji
un tie ir no Latvijas Zivsaimnieku savienības, Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācijas un Latvijas
Zivrūpnieku savienības, tādējādi palielinot nozares asociāciju ietekmi UK.
Negatīvas iezīmes vērojamas UK sēžu apmeklējumā, kur atsevišķu sociālo partneru pārstāvji sēdes
neapmeklē vispār vai apmeklē neregulāri. Piemēram, 2 UK balsstiesīgie locekļi nav ieradušies uz 5 no 6
sēdēm, viens uz 4 sēdēm, 4 uz 3 sēdēm14, tādējādi nenodrošinot visu interešu pārstāvniecību un arī radot
risku nepieciešamā balsstiesīgo pārstāvju kvoruma nodrošināšanai.

14

Informācija par 1. Sēdes apmeklējumu nav pieejama, jo netika uzskaitīti neapmeklējušie dalībnieki.
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Interešu pārstāvniecība ZKP
ZKP darbojas ar mērķi apspriest un meklēt risinājumus dažādos zivsaimniecībai būtiskos jautājumos. ZKP
piedalās valsts institūciju pārstāvji sākotnēji (2007., 2008. g. )no Valsts zivsaimniecības pārvaldes, vēlāk no
Vides ministrijas (šobrīd Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas), Lauku atbalsta dienesta,
Pārtikas un veterinārā dienesta, kā arī Zivsaimniecības nozares NVO pārstāvji no Latvijas Zivsaimnieku
asociācijas, Latvijas Zvejnieku federācijas, Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācijas un citām
organizācijām. ZKP sastāvā lielāka daļa ir NVO pārstāvji. Tā 2007.g. no 17 padomes locekļiem 11 ir NVO
(65%), bet 2009 g. padomes locekļu skaits ir jau 19 un 13 NVO (68%), 2010g. 20 un 14 NVO (70%). ZKP var
uzskatīt par nozīmīgu sadarbības formu, kas ietekmē arī lēmumu pieņemšanu attiecībā uz EZF, jo ZKP
sanāksmēs tiek izskatīti Latvijas zivsaimniecībai un tajā strādājošajiem nozīmīgi jautājumi, piemēram, par
zivsaimniecības politiku un stratēģiju, Eiropas Savienības atbalsta pasākumiem, zvejniecības noteikumiem,
nepieciešamajiem likumdošanas grozījumiem u. tml. Arī intervijās iesaistīto pušu pārstāvji ZKP darbu atzīmē
kā ļoti veiksmīgu.

Nozares asociāciju iesaiste
Attiecībā uz nozares asociācijām 6 no 12 ir pārstāvētas visās iepriekšminētās struktūrās (UK , Vadības grupā,
ZKP, Akvakultūras darba grupās). Atsevišķos gadījumos nodrošināta pārstāvniecība ar vairākiem pārstāvjiem.
Latvijas Zivsaimnieku asociācijai – ZKP 3 pārstāvji, Vadības grupā 2; Latvijas Zvejnieku federācija ZKP – 2,
Vadības grupā – 2.; savukārt biedrība Rīgas šprotes pa vienam pārstāvim divās struktūrās – ZKP un Vadības
grupā divas biedrības attiecīgi pārstāvētas vienā struktūrā (Nacionālā zvejniecības ražotāju organizācija,
Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienība). UK un ZKP nav iesaistītas Latvijas Zvejas produktu ražotāju grupa,
Latvijas Makšķernieku asociācija un Latvijas Zemūdens medību klubs. Savukārt divas organizācijas ir iekļautas
ZKP, bet nav minētas kā ZM sadarbības partneri un tās ir Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru
arodbiedrība un Latvijas Zivsaimniecības un pārtikas darbinieku arodbiedrība.
RP īstenošanas laikā sociālajiem partneriem ir nozīmīga loma, jo īpaši attiecībā uz:
-

iesaistīšanos Rīcības programmas īstenošanas procesā savas kompetences ietvaros;

-

zivsaimniecības nozares pārstāvju informēšanu un konsultēšanu par atbalsta pieejamību vai
grozījumiem atbalstu reglamentējošā likumdošanā;

-

atšķirīgu mērķa grupu interešu pārstāvēšanu lēmumu pieņemšanas procesā (īpaši UK);

-

priekšlikumu par uzlabojumiem vai nepilnību likvidēšanu pasākumu īstenošanas mehānismā
apkopošanu un atbalsta administrēšanā iesaistīto iestāžu informēšanu.

Konsultāciju procesa rezultāti tiek ņemti vērā Rīcības programmas ieviešanā.
Arī ārpus uzraudzības komitejas tiek nodrošināta nozaru asociāciju līdzdalība EZF ieviešanā. ZM konsultējas
ar iesaistītajām pusēm dažādu būtisku lēmumu pieņemšanai un nozares attīstības tendenču apzināšanai,
izmantojot tikšanās klātienē, kā arī rakstiskas un telefoniskas konsultāciju procedūras. „Ministrija bieži vien
griežas pie asociācijas ar jautājumiem par dažādu lietu risināšanu.”, I. Cīrulis.
Kopumā valsts pārvaldes un dažādu sabiedrisko organizāciju sadarbība tiek pietiekami labi organizēta. ZM
mājas lapā minētas 12 nevalstiskās zivsaimnieciskās organizācijas ar kurām tā sadarbojas, kā arī pilns sociālo
partneru saraksts ir iekļauts RP un laika gaitā precizēts, mainoties atsevišķu institūciju statusam.
UK, ZKP, darba grupu sastāvā pamatā iekļautas visu līmeņu amatpersonu un reģionu pārstāvniecības. Sēžu
protokolos var sastapties ar atsevišķu organizāciju pieteikumiem iekļaut pārstāvjus UK, ZKP vai darba grupu
sastāvā. Pieteikums tiek izskatīts, ņemot vērā organizāciju esošās līdzdalības iespējas un pieņemts pozitīvs
lēmums, ja šāda organizācija nav pārstāvēta, kā arī negatīvs, ja kāds no organizācijas biedriem to jau pārstāv
ar citas organizācijas starpniecību vai arī šim biedrībām nav tieša saistība ar zvejniecību.
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Tā kā UK sēdēs var piedalīties arī citi interesenti, tad ir nodrošināta iespēja jebkuram interesentam
zivsaimniecības attīstības jautājumos sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam.
Intervijās izskanējušais nozares asociāciju un citu iesaistīto pušu viedoklis ir pamatā pozitīvs:
„Nozares pārstāvji pietiekami tiek iesaistīti Zivsaimniecības fonda plānošanas pasākumos.”, I. Voits,
O.Ņemeņonoks.
„Sadarbība ar valsts iestādēm un ministriju apmierina. Darbs apmierina. Nozares pārstāvju viedoklis tiek
ņemts vērā.”, I. Markuševskis.
„Uzklausa, notiek diskusijas. Par visiem svarīgākajiem jautājumiem mēģina vienoties. 304.pasākumam
asociācija ieteica kritērijus, un tos arī pieņēma.”, I.Cīrulis.
„Konsultatīvajā padomē asociācijas viedoklis tiek ņemts vērā.”, J.Apens.
„Arī bez balsstiesībām ir ietekme, tomēr asociācijām, kurām ir balss tiesības ir lielāka ietekme.”, E.Urtāns.
„UK ļoti nepieciešama, notiek diskusija pie apaļā galda. ZM vadība ar iesaistītajām pusēm kopīgi apspriež
nozaru problēmas un mēģina rast risinājumus.”, Rafaels Joffe.
„PVD pārstāvim ir pienākums piedalīties uzraudzības komitejas sēdēs un nepieciešamības gadījumā sniegt
aktuālo informāciju, kā arī konsultēt komitejas locekļus par neskaidrajiem jautājumiem. Pamatots PVD
viedoklis tiek ņemts vērā.”, Andris Vaiders.
Arī ZM un LAD pārstāvji atzīst pozitīvo ZKP sadarbības pieredzi un UK darbu.
Tomēr tika uzklausīti arī atsevišķi negatīvi viedokļi, kā, piemēram, nozares pārstāvju viedoklis, ka uzraudzības
komiteja ir pārāk birokrātiska vai, ka UK darbs nav īsti izveidots, lai jautājumus risinātu pēc būtības.

Vides aizsardzības interešu pārstāvniecība
Vides aizsardzības NVO pārstāvju iesaistīšana programmēšanas procesā ir atrunāta MK noteikumos Nr.573
un šie noteikumi arī tiek ievēroti.
UK darbā piedalās gan Vides ministrijas pārstāvis, gan 2 pārstāvji no Vides konsultatīvās padomes, kā tas
paredzēts Rīcības programmā. Savukārt, analizējot ZM akvakultūras darba grupu (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” un Akvakultūras
ilgtspējīgas attīstības un vadības stratēģijas darba grupa), kā arī Vadības grupas un ZKP sēžu protokolus, var
konstatēt, ka vides jautājumos ieinteresētie pārstāvji piedalās to darbībā, tomēr samērā neregulāri.
Vides jautājumu virzienu Vadības grupā pārstāvēja Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamenta
pārstāvis, Darba grupā 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” – Valsts vides dienesta pārstāvis, Akvakultūras ilgtspējīgas attīstības un vadības stratēģijas darba
grupā - Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes, Vides ministrijas pārstāvis un Zivsaimniecības
konsultatīvā padomē - Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes pārstāvis.
ZM darba un Vadības grupu izveidē vides NVO iesaistīšanai nav pievērsta pietiekama uzmanība. Nacionālā
stratēģiskā plāna un Rīcības programmas izstrādes vadības grupā un Akvakultūras ilgtspējīgas attīstības un
vadības stratēģijas darba grupā tika iesaistītas tikai valsts vides struktūras t.i. Vides ministrija un Valsts vides
dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde.
Robers Šiliņš – vides konsultatīvas padomes pārstāvis Uzraudzības komitejā uzskata, ka „Uzraudzības
komitejā jautājumi tiek diskutēti, nav pretenziju pret komitejas darbu. Prasības EZF plānošanā tiek ņemtas
vērā, un ja parādās kādi jautājumi tie tiek izrunāti un nonāk pie kopējas problēmas risināšanas. Ieviestie
projekti ne vienmēr atstāj ietekmi uz vidi, bet ja atstāj, tad pārsvarā pozitīvu.”
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Dzimumu līdztiesības nodrošināšana
Saskaņā ar RP dzimumu līdztiesības nodrošināšanai EZF pasākumos tiek nodrošināta saskaņā ar 2001.gada
16.oktobrī Ministru kabinetā apstiprināto Koncepciju dzimumu līdztiesības īstenošanai, kā arī LR Labklājības
ministrijas sagatavoto Palīgmateriālu dzimumu līdztiesības horizontālās prioritātes iekļaušanai Eiropas
Savienības Struktūrfondu 2007.-2013. gadu programmēšanas periodā.
Lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības jautājumu iekļaušanu EZF plānošanas un īstenošanas procesā,
gatavojot RP, izvērtēta aktuālā situācija šajā jomā un tās izvērtējums iekļauts Rīcības programmas 3.5.
sadaļā.
Pamatojoties uz RP 3.5. sadaļā minētajiem 2005.g. datiem
Zivsaimniecības nozarē 48,7% no
nodarbinātajiem ir sievietes. Lielākais sieviešu īpatsvars ir zivju apstrādes sektorā, kur nodarbinātas 71,3%
sieviešu. Tātad pietiekoši būtiska daļa, lai pretendētu uz piedalīšanos EZF plānošanā un īstenošanas
uzraudzībā.
Rīcības programmas 9.6.2. sadaļā minēts, ka tiks piemērota dzimumu līdztiesības integrētā pieeja, t.i.,
dzimumu līdztiesība kā princips tiek ņemts vērā visos politikas, programmu, administratīvo un finanšu
aktivitāšu posmos, gan izstrādē, gan īstenošanā, gan vērtēšanā. Paredzēts nodrošināt abu dzimumu
pārstāvniecību, tādējādi nodrošinot pasākumu atbilstību sieviešu un vīriešu dažādajām vajadzībām,
interesēm un iespējām.
Rīcības programma nodrošina vienādu resursu pieejamību kā sievietēm, tā vīriešiem. Nevienā no
pasākumiem nav paredzēts pasliktināt kāda dzimuma situāciju. RP pasākumu projektu izstrādē un vērtēšanā
paredzēts ievērot Labklājības ministrijas izstrādāto Koncepciju Dzimumu līdztiesības īstenošanai un Vadlīnijas
dzimumu līdztiesības principa ievērošanai ES struktūrfondu projektu pieteicējiem un izvērtētājiem.
Vadības dokumentos (protokolos, nolikumos) nav minēti kritēriji vai citi noteikumi, pamatojoties uz kuriem
tiek nodrošināts ZM izveidoto akvakultūras darba grupu un ZKP, Vadības grupas un arī UK atbilstošais sastāvs
no dzimuma līdztiesību viedokļa. Līdz ar to nav arī speciālu prasību, lai UK, darba un vadības grupās būtu
noteikts skaits sieviešu.
Uzraudzības komitejas, darba un vadības grupu, ZKP sastāvā iekļautas sievietes, kas pamatā ieņem
atbilstošus amatus organizācijās, kuru pārstāvniecība ir nepieciešama. To procentuālā daļa ir ļoti mainīga no
0% līdz 40% UK, ZKP un darba grupu pamatsastāvā (Tabula Nr.4.).
Tabula Nr. 4. Sieviešu īpatsvars ar EZF plānošanu un īstenošanu saistītajās struktūrās
Pamatsastāvā
Nacionālā stratēģiskā plāna un Rīcības programmas izstrādes vadības
grupa
Akvakultūras ilgtspējīgas attīstības un vadības stratēģijas darba grupa

31%

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”
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komiteja
Zivsaimniecības Konsultatīvā padome

36%

Ar padomdevēja
tiesībām

34%

26%
9,7%

Uzaicinātie vai
citi dalībnieki

34%

51%

54,4%
45,4%

UK, ZKP un darba grupu sastāvā ar padomdevēja tiesībām, uzaicināto personu statusā, interesentu statusā
sieviešu pārstāvniecība ir daudz plašāka, kas liecina par to, ka sievietes aktīvi darbojas un ir ieinteresētas šo
jautājumu risināšanā, kā arī ir iesaistītas zivsaimniecībā. Vienlaikus svārstību diapazons sieviešu
pārstāvniecībai ir lielāks no 28% - 100% (Pielikums Nr.11).
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EZF vadības nodrošināšana
Rīcības programmas vadības un īstenošanas nodrošināšanai izveidota struktūra (Pielikums Nr.12), kas
iekļauta RP un kurā attēlota iesaistīto pušu savstarpējā mijiedarbība.
Saskaņā ar Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulas Nr.1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu 58.panta
2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 19.panta pirmo daļu, MK noteikumu Nr.573 7.punktu un
Zemkopības ministrijas 2009.gada 4.septembra rīkojumu Nr.162 „Par Eiropas Zivsaimniecības fonda vadības
un kontroles sistēmas funkciju sadali Zemkopības ministrijā”, izveidota un nodrošināta Eiropas
Zivsaimniecības fonda Vadošās iestādes - Zemkopības ministrijas darbība EZF ieviešanā.
Vadošās iestādes vadītājs ir Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Vadošās iestādes sekretariāta
funkcijas pilda ZM Lauku attīstības atbalsta departaments.
Vadošā iestāde - ZM darbojas saskaņā ar reglamentu un savā darbībā ievēro Eiropas Savienības un
nacionālos tiesību aktus, kā arī Zemkopības ministrijas sagatavotos iekšējos normatīvos aktus. Tā savas
kompetences jomā veido sadarbību ar Eiropas Komisiju, Uzraudzības komiteju, Sertifikācijas iestādi, Revīzijas
iestādi, Vadošās iestādes starpniecības iestādi, Kompetento iestādi, kas ir atbildīga par maksājumu izmaksu
atbalsta saņēmējiem un ZM struktūrvienībām.
Vadošās iestādes funkciju īstenošanā ir iesaistītas šādas Zemkopības ministrijas struktūrvienības un iestādes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Budžeta un finanšu departaments;
Lauku attīstības atbalsta departaments (turpmāk – LAAD);
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa;
Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departaments;
Zivsaimniecības departaments (turpmāk – ZD);
Vadošās iestādes starpniecības iestāde – Lauku atbalsta dienests.

Vadošās iestādes pamatfunkcija ir - Nodrošināt, ka EZF palīdzība ir saderīga ar Kopienas politiku, prioritātēm
un darbībām un ka tā papildina citus ES finanšu instrumentus. Šī saskaņotība un papildināmība norādīta
darbības programmā.
Vadošās iestādes funkciju ieviešanu un efektivitātes uzraudzību nodrošina vadošās iestādes komiteja, kas
organizē sēdes ne retāk kā reizi ceturksnī. Komiteja:
1. koordinē un uzrauga Vadošās iestādes funkciju īstenošanu;
2. saskaņo Vadošās iestādes darbības nodrošināšanai sagatavotos un aktualizētos iekšējo normatīvo
aktu projektus;
3. izskata, savstarpēji konsultējas un saskaņo viedokli par konceptuāliem jautājumiem, kas saistīti ar
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadā īstenošanu.
Zemkopības ministrijas (ZM) uzdevumi funkcijas EZF īstenošanas nolūkā:
1. Regulāra ZM pārstāvju dalība citu iestāžu, organizāciju un institūciju organizētajās darba grupās,
komitejās un sanāksmēs (LAAD; ZD);
2. Organizēt darba grupas, komitejas un sanāksmes par EZF vadību un ieviešanu:
- darba grupas par Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.–2013.gadam ieviešanu (ZD);
- Uzraudzības komiteja sēdes (LAAD).
3. Ārējo normatīvo aktu izstrāde par RP pasākumu ieviešanu, to saskaņošana atbilstoši MK kārtības rullī
noteiktajam
4. Analīze par ikgadējos progresa ziņojumos iekļaujamo informāciju un analīze par ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda ikgadējos ziņojumos iekļauto informāciju (LAAD; ZD).
5. Izdarīt grozījumus RP, ievērojot noteiktās prasības, kā arī pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem
un situāciju zivsaimniecības nozarē, un RP grozījumu saskaņošana ar Eiropas Komisiju (LAAD; ZD).
ZM Budžeta un finanšu departamenta, kas noteikts kā sertifikācijas iestāde, darbības mērķis ir nodrošināt
efektīvu un pārskatāmu valsts budžeta līdzekļu plānošanu un izlietojumu nozarē un racionālu ministrijas
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valdījumā un tās padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma izmantošanu un
uzskaiti, kā arī sekmēt ministrijas uzdevumu īstenošanu, nodrošinot nepārtrauktu ministrijas pamata
struktūrvienību administratīvo darbu.
Tā funkcijās paredzēts :
-

-

nodrošināt efektīvu Eiropas Savienības fondu līdzekļu administrēšanas sistēmas izveidi un darbību;
koordinēt Eiropas Savienības fondu līdzekļu plānošanu budžetā, kā arī kontrolēt to izlietojumu;
nodrošināt Eiropas Savienības un starptautiskās palīdzības fondu naudas plūsmu un valsts
līdzfinansējuma plānošanu ministrijas budžetā;
nodrošināt Eiropas Savienības un starptautiskās palīdzības fondu un valsts līdzfinansējuma finanšu
izlietojuma uzraudzību ministrijā un tās padotības iestādēs;
nodrošināt Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi lauksaimniecības, lauku attīstības,
mežsaimniecības un zivsaimniecības jomās atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem
aktiem;
organizēt Eiropas zivsaimniecības fonda izdevumu sertificēšanu atbilstoši Eiropas Padomes regulā
Nr.1198/2006 noteiktajām Sertificējošās institūcijas funkcijām.

Eiropas Savienības fondu finanšu vadības nodaļas galvenie uzdevumi ir sadarboties ar Eiropas Komisijas
pārstāvjiem, starptautisko institūciju pārstāvjiem un ekspertiem, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem
Eiropas Savienības maksājumu finanšu vadības jautājumos;
Sertifikācijas iestādes funkciju izpildei noteikti un tiek īstenoti šādi uzdevumi:
1. saņemt no vadošās iestādes un revīzijas iestādes atbilstošu informāciju par procedūrām un
veiktajām pārbaudēm saistībā ar izdevumu deklarācijas pareizības apstiprināšanu un maksājuma
pieteikuma un attaisnojošo dokumentu atbilstību;
2. saņemt no Lauku atbalsta dienesta sagatavotas izdevumu deklarācijas un tām atbilstošus
dokumentus;
3. pārbaudīt izdevumu deklarācijas pareizību un attaisnojošo dokumentu atbilstību divos līmeņos, ja
nepieciešams, veicot virskontroli;
4. izvērtēt audita ziņojumus;
5. ņemt vērā dienesta sniegto informāciju par procedūrām un veiktajām pārbaudēm, kā arī par
pārbaudēm projekta īstenošanas laikā pie atbalsta pretendenta;
6. reizi ceturksnī novērotāja statusā piedalīties dienesta organizētās pārbaudēs projekta īstenošanas
laikā pie atbalsta pretendenta;
7. veicināt konstatēto neatbilstību un nepilnību novēršanu pārbaudītajās izdevumu deklarācijās un tām
atbilstošajos dokumentos;
8. iesniegt EK atsaukto un atgūto summu un to summu gada deklarāciju, kuras paredzēts atgūt;
9. pieņemt lēmumu par izdevumu deklarācijas sertifikāciju, kā arī maksājuma pieteikuma un
attaisnojošo dokumentu apstiprināšanu;
10. nodrošināt apstiprinātas izdevumu deklarācijas un maksājuma pieteikuma dokumentācijas
nosūtīšanu EK noteiktā termiņā;
11. nosūtīt EK provizorisku prognozi EK izveidotajā datu apmaiņas sistēmā SFC 2007 par iespējamiem
maksājuma pieteikumiem kārtējam finanšu gadam un nākamajam finanšu gadam līdz katra gada
30.aprīlim;
12. uzglabāt elektroniski grāmatvedības dokumentāciju par EK deklarētiem izdevumiem līdz 2020.gada
31.decembrim;
13. uzglabāt papīra formā dokumentāciju par izdevumu deklarācijas pareizības pārbaudēm, attaisnojošo
dokumentu pārbaudēm, maksājuma pieteikumiem un vadošās iestādes un revīzijas iestādes
ziņojumu izvērtējumiem līdz 2020.gada 31.decembrim;
14. nosūtīt EK izdevumu deklarāciju par darbības programmas daļēju slēgšanu, pirms tam veicot iepriekš
noteiktas pārbaudes;
15. pārbaudīt un apstiprināt noslēguma izdevumu deklarāciju, noslēguma maksājuma pieteikumu un
attaisnojošos dokumentus.
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ZM Lauku attīstības atbalsta departaments veic vadošās iestādes sekretariāta funkcijas izstrādā un ievieš
valsts atbalsta politiku lauksaimniecības un lauku, un zivsaimniecības attīstības jomā.
Tā funkcijās ietilpst:
-

koordinēt EZF tehniskās palīdzības pasākumu ieviešanu;
pildīt EZF Vadošo iestāžu sekretariāta funkcijas, koordinēt un pārraudzīt Vadošo iestāžu funkciju
izpildi, kā arī pildīt Zivsaimniecības rīcības programmas uzraudzības komiteju sekretariāta funkcijas;
veikt vadošās iestādes funkcijas savas kompetences ietvaros;
nodrošināt ES un valsts atbalsta politikas ieviešanas uzraudzību zivsaimniecības jomā;
nodrošināt Progresa ziņojumu sagatavošanu par EZF ieviešanu un tā iesniegšanu Eiropas Komisijā;
nodrošināt atbalsta programmu pieteikšanu EK un sagatavot ziņojumu par valsts atbalsta shēmu
ieviešanu un īstenošanu zivsaimniecības attīstībā.

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas mērķis ir skaidrot sabiedrībai valsts politiku zivsaimniecībā un
mežsaimniecībā. Tās uzdevumos ietilpst:
-

nodrošināt, lai ministrijas amatpersonu izstrādātie un Ministru kabinetā iesniedzamie tiesību aktu
projekti un politikas plānošanas dokumentu projekti tiktu skaidroti sabiedrībai;
informēt sabiedrību par Eiropas Zivsaimniecības fonda 2007.-2013.gadam pasākumiem un apguves
iespējām;
piedalīties ministrijas mājas lapas uzturēšanā, pilnveidot tajā interaktīvo saikni;
nodrošināt informāciju par ministrijas darbības rezultātiem, ievietojot gada publiskos pārskatus
internetā.

ZM Zivsaimniecības departamenta darbības mērķis ir izstrādāt zivsaimniecības nozares un zivju resursu
ilgtspējīgas pārvaldības politiku, izstrādāt tiesību aktu projektus Eiropas Savienības Kopējās zivsaimniecības
politikas pasākumu ieviešanai, kā arī veikt to īstenošanas pārraudzību un koordinēšanu Latvijā.
Tā funkcijās ietilpst:
-

izstrādāt Eiropas Zivsaimniecības fonda un valsts atbalsta politiku zivsaimniecības nozarē;
pārraudzīt Eiropas Savienības Kopējā zivsaimniecības politikā paredzēto pasākumu un dalībvalsts
pienākumu ieviešanu;
pārstāvēt Latvijas zivsaimniecības nozares intereses Eiropas Savienības institūcijās, kā arī
starptautiskās organizācijās, kas darbojas zivsaimniecības jomā;
koordinēt Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas darbību.

Par galvenajiem uzdevumiem ZM Zivsaimniecības departamenta darbinieki uzskata: programmu ieviešanu,
uzraudzību. Viņi gatavo kritērijus, indikatorus darbības novērtēšanai. Izstrādā programmu ieviešanas
prasības. Notiek regulāra sadarbība ar nozari un plaša konsultatīvā darbība, kā arī NVO aktivitāšu atbalsts.
ZM Zivsaimniecības departaments gatavo MK noteikumu grozījumus, Darba grupas ziņojumus, pasākumus,
diskusijas.
Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta darbības mērķis ir nodrošināt efektīvu Latvijas
interešu pārstāvību Eiropas Savienības un citās ārvalstu institūcijās, starptautiskās sadarbības organizēšanu
un saskaņotu stratēģijas izstrādi un analīzes procesu ministrijas kompetences jomās.
Departamenta funkcijas ir:
-

-

nodrošināt informācijas apriti starp Eiropas Savienības institūcijām un ministriju, kā arī uzraudzīt
Latvijas nacionālo interešu pārstāvēšanu Eiropas Savienības un citās ārvalstu institūcijās ministrijas
kompetences jomās;
nodrošināt Eiropas Savienības un starptautisko projektu sagatavošanu, īstenošanu un uzraudzību
ministrijas kompetences jomās;
koordinēt Eiropas Savienības dokumentu plūsmu ministrijā un padotības iestādēs, kā arī informācijas
apriti starp Eiropas Savienības institūcijām un ministriju par tās kompetencē esošajiem jautājumiem.

Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļa:
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-

-

izstrādā ministrijas iekšējo normatīvo aktu projektus Eiropas Savienības jautājumu koordinācijai un
nacionālo interešu pārstāvībai Eiropas Savienības institūcijās;
pārstāv lauksaimniecības, veterinārā, fitosanitārā, pārtikas drošības, lauku attīstības,
mežsaimniecības un zivsaimniecības sektoru, kā arī ministrijas kompetencē esošos jautājumus par
Kopējās lauksaimniecības politikas un Eiropas Savienības budžeta pārskatīšanu 2014.-2020. gadam
intereses (specializētie atašeji Latvijas pārstāvniecībā ES) Eiropas Savienības institūcijās;
nodrošina no Eiropas Savienības institūcijām saņemto dokumentu plūsmu ministrijā un padotības
iestādēs, kā arī koordinē informācijas apriti starp Eiropas Savienības institūcijām un ministriju par tās
kompetencē esošajiem jautājumiem, formulējot ministrijas nostāju.

Zemkopības ministrijas Iekšējā audita nodaļa veic revīzijas iestādes funkcijas un tās mērķis ir ar
neatkarīgas, objektīvas pārliecības radīšanu un konsultēšanu palīdzēt ministrijai sasniegt tās mērķus un
uzlabot ministrijas darbību, sistemātiski pārbaudot un novērtējot iekšējās kontroles sistēmas kvalitāti un
efektivitāti un sniedzot ieteikumus tās pilnveidošanai:
-

-

izvērtē korporatīvās vadības, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas un dod ieguldījumu to
pilnveidošanā, veicot auditus un sniedzot konsultācijas ministrijas vadībai un struktūrvienību
vadītājiem;
veido ministrijas pārvaldībā esošo Eiropas Savienības fondu finansēto programmu vadības un
kontroles sistēmas;
veic Eiropas Zivsaimniecības fonda Revīzijas iestādes funkciju izpildi;
palīdz ministrijai, identificējot un novērtējot būtiskākās riska jomas, sniegt savu ieguldījumu risku
vadības un kontroles sistēmas uzlabošanā;
palīdz ministrijai efektīvas kontroles sistēmas uzturēšanā, novērtējot tās efektivitāti un lietderību un
iesakot iespējamos uzlabojumus;
nodrošina Eiropas Zivsaimniecības fonda Revīzijas iestādei noteikto funkciju izpildi, ievērojot Eiropas
Savienības tiesību aktus par Eiropas Zivsaimniecības fondu un Eiropas Komisijas izstrādāto vadlīniju
prasības.

Lauku atbalsta dienesta – starpniekinstitūcijas un par maksājumu veikšanu atbalsta saņēmējiem atbildīgās
institūcijas uzdevumi funkcijas īstenošanas nolūkā:
1. Nodrošināt maksājumu apstiprināšanas, maksājumu veikšanas un maksājumu iegrāmatošanas
funkcijas EZF finansētajiem pasākumiem.
2. Nodrošināt drošas finanšu pārvaldības principu ievērošanu RP īstenošanas gaitā.
3. Noteikt Lauku atbalsta dienesta darbības pamatprincipus, struktūrvienību kompetences un
atbildības sadalījumu
LAD Uzrauga investīciju projektus piecu gadu periodā pēc līguma noslēgšanas, veicot administratīvās
pārbaudes, piemēro ārējos normatīvajos aktos noteiktos projektu atlases kritērijus.
LAD mājas lapā publicē atbalsta pretendentam saistošo informāciju par EZF finansētajiem pasākumiem, kā
arī publicē informāciju par maksājumu saņēmējiem, saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu,
MK noteikumiem Nr.573, Komisijas regulu Nr.498/2007, 2010.gada 9.novembra Eiropas Savienības Tiesas
spriedumu (nepublisko datus par fiziskām personām) un saistošo normatīvo aktu prasībām.
LAD sniedz apkopoto aktuālo informāciju par izstrādātajām procedūrām un statistisko informāciju par
veiktajām pārbaudēm uz vietas. Informācija ievietota ZM serverī izveidotajā dokumentu mapē
Starp ZM departamentiem un citām EZF īstenošanā iesaistītajām institūcijām sadarbība notiek tiešās
komunikācijas veidā, izmantojot arī Vadības apspriedes, Vadošās iestādes komiteju un darba grupas.
Nepieciešamības gadījumā piesaista speciālistus no attiecīgiem departamentiem, struktūrām darba grupās.
Projektu pieteikumu pieņemšanas kārtu sludināšana tiek realizēta kopā ar LAD un citām ieinteresētām
pusēm. Ja vajag sasauc komiteju darbības apspriešanai.
Rīcības programmas ieviešanas gaitā koordinācija starp Eiropas Savienības struktūrfondiem, Kohēzijas fondu,
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas
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Zivsaimniecības fondu, no kuriem pēdējie trīs ir Zemkopības ministrijas pārziņā, tiek nodrošināta,
struktūrfondu vadošās iestādes pārstāvim ar padomdevēja tiesībām piedaloties Rīcības programmas
uzraudzības komitejā, kā arī Zemkopības ministrijas pārstāvim ar padomdevēja tiesībām piedaloties
struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu uzraudzības komitejā. Papildus koordinācijas
mehānisms starp iepriekš minētajiem fondiem tiek nodrošināts nacionālo normatīvo aktu izstrādes un
apstiprināšana gaitā.

Sadarbība ar Eiropas Komisiju
Sadarbība starp Eiropas Komisiju un Zemkopības ministriju notiek visos līmeņos:
1. Eiropas Komisijas pārstāvji piedalās Uzraudzības komitejas darbā un sēdēs. Sadarbība ar EK notiek
arī rakstisko procedūru veidā. Ja EK izsaka kādus norādījumus, tie tiek ņemti vērā UK, vai arī tiek
pamatota norādījumu neievērošana;
2. Zemkopības ministrija konsultējas ar EK Jūras lietu un zivsaimniecības Ģenerāldirektorātu par ES
Padomes regulu piemērošanu un Latvijas normatīvo aktu atbilstību Kopienas tiesību aktiem;
3. Tiek nodrošināta informācijas pārskatu un prognožu sniegšana EK EZF plānošanas un ieviešanas
procesā;
4. Sadarbība notiek ikdienā, precizējot darbības, dokumentus, stratēģijas. To dara gan ES gan ZM. ZM
pārstāvis ES ļoti operatīvi ziņo par notikumiem un pieņemtiem lēmumiem, vēl pirms operatīvo
dokumentu saņemšanas oficiālā ceļā.
Komisijas regula (EK) Nr.498/2007 nosaka kārtību kādā veicama datu apmaiņa Eiropas Kopienas fondu
vadības sistēmā (SFC) un kāda informācija tajā iekļaujama. SFC datorsistēmā ir vismaz šādi dati, ko ZM
regulāri sniedz EK:
-

darbības programmu finansēšanas plāns;
Izdevumu deklarācijas un maksājumu pieteikumi;
Atsaukto un atgūto summu deklarācijas;
gada prognozes attiecībā uz maksājumiem;
gada un noslēguma īstenošanas ziņojumi;
nacionālais stratēģiskais plāns;
revīzijas stratēģija;
vadības un kontroles sistēmu apraksts;
revīzijas ziņojumi un apraksts u.c. dokumenti.

Latvijas mērogā šīs sistēmas izmantošanu reglamentē ZM Kārtība Nr.24 „Par informācijas ievietošanu un
aktualizēšanu Eiropas Kopienas fondu vadības sistēmā (SFC 2007)”, kas paredz kā piešķiramas, grozāmas un
anulējamas pieejas tiesības Eiropas Kopienas fondu vadības sistēmai, kā arī Sistēmas pieejas tiesību
pakārtotību, lietotāju lomas un informācijas ievadīšanas un aktualizēšanas procesa aprakstu.
ZM pārstāvji intervijās atzīst, ka sadarbībā ar EK nav bijušas problēmas un komunikācija norisinās, gan
normatīvo aktu reglamentētajos formālajos ietvaros un termiņos, gan neformālā ceļā ārpus tiem. Uz
vienkāršiem jautājumiem informācija tiek saņemta operatīvi, savukārt sarežģītāku jautājumu risināšanā tiek
izmantots viss atbildes sniegšanas laiks, kas paredzēts regulā. Arī EK pārstāve Ilze Muriņa atzīst, ka sadarbība
gan ar ZM, gan LAD ir punktuāla.
EK pārstāve pozitīvi novērtē komunikāciju, kas notiek starp ZM un EK caur e-pastiem, regulārām sarunām
un formālo korespondenci – vēstulēm un izmantojot elektronisko informācijas apmaiņas sistēmu.
Reizi gadā notiek EZF progresa ieviešanas sanāksmes, lai varētu izvērtēt ieviešanas progresu atbilstoši ZM
ikgadējam ziņojumam.
Savstarpējās konsultācijas notiek un var notikt arī starp EK un citām EZF ieviešanā iesaistītajām pusēm
komunikācijā iesaistot ZM. Šis komunikācijas veids ir raksturīgs gadījumos, ja ir risināmas problēmas.
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Piemēram, zivju apstrādātāji sadarbībā ar ZM vērsās pie EK, jo zivju (īpaši šprotu) ražotāji tiek uzskatīti par
lielajiem uzņēmumiem un tādējādi tiem tiek piemērota mazāka atbalsta intensitāte EZF pasākumos. Šprotu
ražošanas procesā ir liels roku darba apjoms, līdz ar to arī darbinieku skaits pārsniedz 250, bet apgrozījums
salīdzinot ar lielo uzņēmumu definīciju ir ļoti mazs. Šis jautājums tika izskatīts EK, lai gan šajā konkrētajā
gadījumā netika pieņemts ražotājiem labvēlīgs lēmums.
Sadarbībai ar ZVRG Eiropas Komisijai ir noslēgts līgums ar FARNET tīklu, kas risina jautājumus EK vārdā.
ZVRG var vērsties pie EK jautājot pēc skaidrojumiem un šāda sarakste ir arī notikusi, iesaistot FARNET,
attiecībā uz izpratni par rīcības Zivsaimniecība un tūrisms definīciju 4. prioritārā virziena pasākumā.
Sadarbība ar atbalsta saņēmējiem pamatā notiek tikai caur LAD. Atsevišķos gadījumos, kad EK pārstāvji veic
auditus uz vietas pie atbalsta saņēmējiem, notiek tieša komunikācija.
Visbiežāk iesaistītās puses ar EK konsultējas par šādiem jautājumiem:
-

ZM un LAD – regulu normu interpretācija un kā jāaizpilda dažādas EK noteiktās informācijas un
atskaišu veidlapas;
ZVRG – vēstules – kādi projekti vispār būtu atbalstāmi, kādam jābūt projektu saturam;
Zivsaimniecības sadarbības tīkli – konsultējas ar FARNET;
Atbalsta saņēmēji – praksē nav bijušas konsultācijas.

Vadības un īstenošanas sistēmas uzlabojumi
Intervijās ar LAD un ZM vadošajiem speciālistiem tika identificēti šādi uzlabojumi EZF vadībā:
1. Uzlabota atbalsta saņēmēju elektroniskā uzraudzības sistēma, ko uztur LAD un, kas sasaistīta ar
vienoto informācijas sistēmu, tādējādi ļaujot pārliecināties vai atbalsta saņēmēji nav īstenojuši
līdzīgus projektus. Plāno ieviest sasaisti ar citām elektroniskajām sistēmām, kā, piemēram, Zvejas
kuģu reģistru, līdz ar to administratīvais slogs un arī projektu izskatīšanas laiks samazināsies;
2. LAD ir paplašināta pieeja citām elektroniskajām sistēmām Zemesgrāmatas, Lursoft, VID un datu
centra datu bāzēm, līdz ar to mazinot administratīvo slogu atbalsta saņēmējiem un uzlabojot
kontroles mehānismus;
3. Mainīts projektu vērtēšanas mehānisms un, salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu, tajā nav
iesaistīta vadības komiteja (iepriekš Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (ZVFI) vadības
komiteja), tādējādi ir samazināti projektu vērtēšanas termiņi;
4. LAD reģionālajiem birojiem funkcijas nodalītas pa pasākumiem. Daži lēmumi tiek pieņemti LAD
reģionālajās pārvaldēs, daži centrālajā birojā.
Administratīvo izdevumu samazināšana:
1. Atskaites par īstenotajiem projektiem šobrīd var iesniegt elektroniski 1-3 virzienos, bet šo iespēju
izmanto salīdzinoši maz atbalsta saņēmēju;
2. Ar apstiprināto projektu pieteicējiem neslēdz līgumu, bet izsūta lēmumu kā administratīvo aktu, tas
palīdz samazināt administratīvās izmaksas un ietaupīt laiku;
3. Tiek efektīvāk izmantoti pieejamie administratīvie resursi, piemēram, LAD ar tiem pašiem
cilvēkresursiem apgūst desmit reizes lielāku finansējuma apjomu, kā iepriekšējā periodā (10 milj.
iepr. 2004.-2006.g. periodā un 114 milj. 2007.-2013.g.);
4. Pieaugusi darbinieku kvalifikācija gan LAD, gan ZM, ļaujot strādāt efektīgāk.
Arī nozaru asociācijas atzīst vadības progresu salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu un I.Voits
administratīvo izdevumu samazināšanai ZM iesaka veikt funkciju auditu, lai nodalītu valstiski nepieciešamās
funkcijas, kas potenciāli ļautu samazināt darbinieku skaitu.
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2.3.3. Secinājumi
1. EZF plānošanas un īstenošanas procesā pamatā tikušas iesaistītas visas ieinteresētās puses gan
nacionālā, gan reģionālā līmenī atbilstoši ZM definētajam sociālo partneru sarakstam. UK
balsstiesīgajā sastāvā plaši pārstāvētas valsts un pašvaldības struktūras ar 14 vietām (64%) un 5
vietas (36%) paredzētas nevalstiskajām un vides konsultatīvajām organizācijām. Ar padomdevēja
tiesībām iekļauti 16 dalībnieki – 12 valsts institūciju pārstāvji un 4 NVO;
2. Vides jautājumu risināšanu EZF plānošanā un īstenošanā nodrošina valsts vides institūciju,
piemēram, Vides ministrijas, PVD, Valsts vides dienesta un Vides konsultatīvās padomes pārstāvju
līdzdalība.
3. Dzimumu līdztiesība tiek ievērota kā horizontālais mērķis EZF plānošanā un ieviešanā, bet nav
noteikti speciāli pasākumi sieviešu līdzdalības sasniegšanai un sieviešu organizāciju pārstāvniecībai.
Neskatoties uz to, UK pamatsastāvā vidēji ir 26% sieviešu, bet ar padomdevēja tiesībām -51%;
4. EZF vadībā ir iesaistīti atbilstoši dalībnieki atbilstošā līmenī. Uzdevumu sadale ir skaidra un precīzi
noteikta ZM normatīvajos dokumentos, ko intervijās atzīst arī ieinteresētās puses. Atbalsta
saņēmējiem pieejamas konsultācijas LAD, ZM un ZST, kā arī 4.prioritārā virziena gadījumā ZVRG;
5. Ņemot vērā piemērotos sadarbības mehānismus un iesaistīto pušu viedokli, sadarbība starp ZM un
EK noris sekmīgi un punktuāli;
6. EZF vadības un īstenošanas sistēmā integrēti vairāki elektroniskie risinājumi, kā arī LAD uzlabota
piekļuve citu institūciju datu bāzēm, kas samazina administratīvo slogu un uzlabo pārraudzības
efektivitāti. Uzlabots projektu aprites mehānisms, palielinot darbības efektivitāti un samazinot
projektu vērtēšanai nepieciešamo laiku.
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2.4.

Īstenošanas un pārvaldības procesa ietekme uz projektu efektīvu ieviešanu

2.4.1. Metodoloģija
Izvērtējuma jautājums
Cik lielā apjomā esošais īstenošanas un pārvaldības process, no projektu pieteikuma līdz maksājumam,
nodrošina tādu projektu efektīvu ieviešanu, kas vislabāk sasniedz Programmas mērķus?
Izpratne par jautājumu
2000-2006.g. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta programmu izvērtējumi uzrāda, ka to
ilgstošais uzsākšanas process un zemā efektivitāte saistīta ar administratīva rakstura jautājumiem:
informācijas aktivitāšu trūkums, komplicēts pieteikšanās process, lēni maksājumi u.c.
Novērtējumā identificēti ieviešanas un vadības procesu vājie punkti, kā arī labās prakses piemēri visā
programmas ieviešanas procesā no projektu idejas rašanās, ieskaitot komunikācijas aktivitātes, potenciālo
atbalsta saņēmēju izpratni par programmu, administratīvo slogu, vērtēšanas procesa kvalitāti un
caurspīdīgumu, atskaitīšanās procesa skaidrību, maksājumu veikšanu u.c.
Apakšjautājumi un izvērtēšanas kritēriji
-

-

Vai komunikācijas sistēma ir efektīva, ieviešot programmas pasākumus?
Vai pieteikšanās procedūras ir pietiekami skaidras, potenciālajiem atbalsta saņēmējiem? Kādi varētu
būt iemesli, kuru dēļ potenciālie atbalsta saņēmēji varētu atteikties iesniegt pieteikumu. (kavējumi,
vilcināšanās, nepieciešamas atļaujas, u.c.)?
Vai atlase sekmē īstenot labāko projektu (veicot analīzi, vai atlases kritēriji ietekmē zivsaimniecības
nozares mērķu sasniegšanu un vai tiek nodrošināta atlases procedūru caurskatāmība)?
Cik lielā mērā vides aizsardzība tiek ņemta vērā izstrādājot atlases kritērijus?
Vai atlases kritēriji ir labvēlīgi sievietēm (ja attiecināms)?
Cik efektīva ir maksājumu sistēma, jo īpaši laikā no pieteikuma apstiprināšanas līdz atbalsta
izmaksai?

Analīzē izmantotie kritēriji un datu avoti
Analīzē izmantots Zemkopības ministrijas izstrādātais vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments
„Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns 2007.-2013.gadam”, Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam un grozījumi Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (RP). Analizēti visu pasākumu ieviešanu reglamentējošie
MK noteikumi un tajos izvirzītie projektu kvalitātes vērtēšanas kritēriji. Apkopota informācija par iesaistīto
pušu (ZM, LAD, ZST) īstenotajiem informācijas un komunikācijas pasākumiem, piemērotajām pieteikšanās un
vērtēšanas procedūrām un to ietekme un efektivitāte novērtēta, pamatojoties uz atbalsta saņēmēju pausto
viedokli.
Veikta analīze par EZF pasākumu ietvaros izvirzītajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, vērtējot vai šie kritēriji
veicina zivsaimniecības nozares mērķu ātrāku sasniegšanu un vai tiem ir vides jautājumu un dzimumu
līdztiesības efekts.

2.4.2. Izvērtējums
Komunikācijas sistēma
Par sabiedrības nodrošināšanu ar pilnvērtīgu informāciju par nozares ietvaros pieejamām ES un valsts
budžeta līdzfinansētām darbībām un to nozīmi nozares attīstības kontekstā saskaņā ar RP atbild Zemkopības
ministrija kā vadošā iestāde. Savukārt ar projektu iesniedzējiem un īstenotājiem saistīto informatīvo darbu
veic Lauku atbalsta dienests. Daļu no sabiedrības informēšanas funkcijām, ieviešot projektus, kas finansēti
no 5. prioritārā virziena Tehniskās palīdzības līdzekļiem pilda Valsts zivsaimniecības sadarbības tīkls (sākot ar
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2010.g. aprīli, kad tas tika izveidots), un informāciju vietējo attīstības projektu īstenotājiem 4. prioritārajā
virzienā nodrošina Zivsaimniecības vietējās rīcības grupas.
Saskaņā ar RP Komunikācijas mērķu sasniegšanai ZM izmanto sekojošus komunikācijas līdzekļus:
-

-

Preses relīzes (pirmreizējās – pirmo reizi pasniedz jaunu informāciju, piemēram, par gaidāmo preses
konferenci, jaunumiem Rīcības programmā utml., atkārtotās – atgādina par gaidāmo notikumu vai
informē par jau notikušo pasākumu, piemēram, preses konferenci);
Plašākas publikācijas presē par Rīcības programmas norisi, par veiksmes stāstiem, intervijas ar
dažādām iesaistītajām iestādēm;
Semināri – izglītojoši, informējoši semināri par Rīcības programmu;
Informācijas dienas – informācijas sniegšana par Rīcības programmu;
Preses konferences – informē žurnālistus par Rīcības programmu, tās norisi, atbild uz jautājumiem;
Ekspertu intervijas – intervijas ar dažāda līmeņa speciālistiem un ekspertiem, var būt arī „veiksmes
stāsti”;
Tematiskus TV raidījumus – ekspertu, „veiksmes stāstu” piedalīšanos dažādos tematiskos TV
raidījumos;
Tematiskus radio raidījumus/diskusijas – ekspertu, „veiksmes stāstu” piedalīšanos dažādos radio
raidījumos un diskusijās.

Paralēli šiem aktīvajiem komunikācijas līdzekļiem, ZM interneta mājas lapā www.zm.gov.lv ir brīvi pieejama
informācija, kas saistīta ar ES un nacionālo likumdošanu, atbalsta politiku un finansējumu zivsaimniecības
nozarei, kā arī EZF izvērtēšanas ziņojumi un aktuālā finansējuma apguves statistika. Jebkuram interesentam
mājas lapā interaktīvi ir iespēja izteikties, sniegt priekšlikumus, ziņot par problēmām, piedalīties diskusijā.
Atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem darba dienās iespējams saņemt, piezvanot uz ZM informatīvo
tālruni.
Valsts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tiek publicēti visi normatīvie akti un ievietoti paziņojumi par
projektu pieņemšanas uzsākšanu, pretendēšanai uz ES un valsts līdzfinansējuma saņemšanu.
Uz 31.12.2009. informācijas darbībām izmaksāti 67 628,33 LVL, 13% no RP prognozētā kopējā finansējuma
sabiedrības informēšanas pasākumiem (750 000EUR (527 100LVL)). Bet uz 31.12.2010. jau 193 023,08 LVL
(attiecīgi 37%).
RP ieviešanas komunikācijas pasākumi balstīti uz ZM 2007.g. izstrādātās Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam komunikācijas stratēģijas pamatprincipiem, kas paredz sniegt informāciju
pēc iespējas lielākai RP mērķa auditoriju daļai, iespējami plašākā reģionālajā pārklājumā par pieejamo
atbalstu no EZF un to ieviešanas nolūkā izstrādāto RP.
Komunikācijas stratēģijai ir izvirzīti 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.
Līdz 2009.g. 31.decembrim Zemkopības ministrija īstenojusi sekojošus informācijas un komunikācijas
pasākumus:
-

-

Pastāvīgi tika apkopota informācija un sagatavotas preses relīzes par RP pasākumu ieviešanu
laikrakstā „Latvijas Avīze” un reģionālajos laikrakstos. un ievietota informācija ZM mājas lapā, lai
sniegtu interesentiem visu aktuālo informāciju (normatīvo aktu izstrādes process, RP pasākumu
projektu iesniegšanas kārtu izsludināšana u.c. informācija par RP pasākumu ieviešanu); 2007.gadā
publicējot laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par iespēju interesentiem sniegt rakstveida
priekšlikumus, sabiedriskajai apspriešanai tika nodots Vides pārskata projekts un RP projekts.
Pastāvīgi gan ZM, gan LAD tīmekļa vietnē tiek nodrošināta pieeja atbalsta pretendentiem
nepieciešamajai informācijai par RP pasākumiem, kas tiek aktualizēta atbilstoši novitātēm pasākumu

45/198

-

-

-

ieviešanā – spēkā esošie normatīvie akti, kas nepieciešami projekta iesnieguma sagatavošanai un
projekta īstenošanai, metodiskie norādījumi, vizuālās identitātes vadlīnijas u.c. informācija.
(normatīvo aktu izstrādes process, RP pasākumu projektu iesniegšanas kārtu izsludināšana,
pieejamais finansējums u.c. informācija par RP pasākumu ieviešanu).
Organizētas 7 konferences:
 4 konferences „Attīstās lauki – attīstās Latvija” (2007.g.), kurās tika uzklausīti potenciālo ES
zivsaimniecības atbalsta saņēmēju ieteikumi RP un apspriesti RP projektā paredzētie
pasākumi;
 Konference (2008.g.) "Attīstības iespējas Latvijas zivsaimniecības nozarei Eiropas
Zivsaimniecības fonda 2007.-2013. gadam ietvaros" par EZF sniegtajām iespējām, Kopienas
ieguldījumu un zivsaimniecības nozares attīstības iespējām Latvijā, tādējādi sniedzot
informāciju visiem interesentiem un aicinot uz diskusiju par šajā brīdī aktuālajām
problēmām zivsaimniecības nozarē;
 Divas starptautiskas konferences: „Eiropas Zivsaimniecības fonds un iespējas
Austrumbaltijas reģiona akvakultūras attīstībai” (2008.g.) un „Eiropas Zivsaimniecības fonds
un iespējas zvejas un akvakultūras produktu apstrādes attīstībai” (2009.g.), lai sekmētu
efektīvu pieejamo Eiropas Zivsaimniecības fonda finanšu līdzekļu izmantošanu akvakultūrā
un zivsaimniecības produktu apstrādē, sniedzot informāciju par sektoru un tā
sociālekonomiskajiem aspektiem, atbalsta iespējām, jaunākajiem sasniegumiem un tirgus
virzību kā arī apzinot un rodot jaunus risinājumus zivsaimniecības sektora attīstībai un
inovācijām.
Sadarbībā ar sociālajiem partneriem organizētas tikšanās ar potenciālajiem atbalsta saņēmējiem par
4. RP prioritārā virziena „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” ieviešanu;
Informācija par aktualitātēm RP ieviešanā un plānotajām darbībām tika sniegta zivsaimniecības
nozares pārstāvjiem un citiem sociālajiem partneriem, arī ZKP sēdēs un to organizētās sanāksmēs;
Komunikācija ar sociālajiem partneriem, kā arī FARNET atbalsta grupu par Valsts zivsaimniecības
sadarbības tīkla izveidi Latvijā;
Informācija par RP pasākumiem un aktualitātēm to īstenošanā tika publicēta gadagrāmatās Latvijas
zivsaimniecība 2008 un 2009, kas ir viens no nozīmīgiem informācijas avotiem zivsaimniecības
nozares pārstāvjiem;
Sagatavots videomateriāls par labo praksi ZVFI un EZF līdzfinansēto projektu īstenošanā
zivsaimniecībā. Videomateriāls aptvēra informāciju par projektiem, kas īstenoti trīs Latvijas reģionos,
un tika pārraidīts reģionālajās televīzijās, kā arī izplatīts elektroniska datu nesēja formātā;

Īstenojot 5. prioritārā virziena – Tehniskās palīdzības projektus, Zivsaimniecības sadarbības tīkls (turpmāk ZST) pilda noteiktas sabiedrības informēšanas funkcijas.
ZST informācijas iegūšanai, noskaidrošanai, nodošanai vai precizēšanai sazinās ar ZM, LAD, nozares
organizācijām, zivsaimniecībām, NVO utt. Informācija tālāk tiek nodota vai nu izmantojot Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra (turpmāk - LLKC) struktūru vai ZST tieši komunicējot ar informācijas
saņēmējiem, piemēram, Zivsaimniecības vietējās rīcības grupām.
No ZST informācija tiek nodota 26 LLKC reģionālajām nodaļām. No šīm nodaļām tālāk informāciju tiešā
un/vai elektroniskā veidā nodod 116 novadu lauku attīstības speciālistiem. Novadu lauku attīstības speciālisti
nodod informāciju pagastiem, tādā veidā nodrošinot tās pieejamību ikvienam interesentam iespējami tuvu
tā atrašanās vietai.
Tāda pati komunikācijas struktūra darbojas arī atgriezeniskās saites nodrošināšanai, kad iedzīvotāji,
uzņēmēji, NVO u.c. var nodot informāciju, savas vajadzības ZST un tālāk arī valsts pārvaldes iestādēm (ZM,
LAD u.c.).
ZST izmantotie informācijas kanāli:
1. Telefons, Internets un e-pasts. Pieejams un apjomīgs informācijas kanāls ir ZST mājas lapa
www.zivjutikls.lv. Tajā tiek publicēta informācija par pasākumu norisi (notikumu kalendārs), saturu,
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2.

3.

4.
5.
6.

iespējām piedalīties, tiek publicētas atskaites par braucieniem, būtiskākie notikumi un aktualitātes
nozarē, ZST darbības plāns, tiek veidotas atsevišķas sadaļas ZVRG, piem., pasākumu kalendārs.
Informācijas nodošanai un komunikācijai ikdienā lielākoties tiek izmantots e-pasts un telefons.
Informatīvais izdevums, kuras mērķis ir nododot informāciju par aktualitātēm, labo praksi, pieredzi,
izmaiņām likumdošanā utt. Izdevuma nosaukums ir „Zivju Lapa” un tā mērķauditorija ir ne tikai
ZVRG, bet arī ar zivsaimniecības nozari saistīti cilvēki. 2010. gadā bija 4 informatīvie izdevumi, 2011.
gadā tie būs 6 un tiks izdoti pāra mēnešos.
Semināri. Tajos tiek piedāvāta informācija par aktuālām lietām likumdošanā vai izmaiņām tajā,
zivsaimniecības nozarei saistošas tēmas – zivju audzēšana, ūdenskrātuvju sagatavošana u.c. aktuālas
tēmas. Kopā ar ZM un LAD tiek organizēti semināri arī ZVRG, lai pārrunātu aktuālos jautājumus,
problēmas, uzsvērtu labos piemērus utt.
Pieredzes apmaiņas braucieni. Šo pasākumu laikā notiek informācijas apmaiņa ne tikai ZST ar
dalībniekiem, bet arī pašu dalībnieku starpā, kolēģu starpā, kas tiek apmeklēti.
Darba grupas, diskusijas.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome. Piedalās un sniedz informāciju par ZST, kad tas ir
nepieciešams un ir iekļauts darba kārtībā.

ZST 2010. gadā tika ieviesti četri pasākumi:
1. Semināru organizēšana visā Latvijā (Tabula Nr.5 );
Tabula Nr. 5. ZVRG noorganizēto semināru un to dalībnieku skaits, 2010.g.
Tēma

Semināru sk.

15

Dalībnieku sk.

Zivju audzēšana

19

506

Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana

29

914

Iekšējā zveja un makšķerēšana

5

109

Zivju sugas, to piemērotība, savstarpējā saderība

1

59

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings

6

187

Zivsaimniecības teritoriju attīstības veicināšana

6

159

Vietējo Zivsaimniecības grupu darbība

5

67

Kopā

71

2001

2. Pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā:
Pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā 2010. gadā tika organizēti teritorijās, kas ir atzītas par
zivsaimniecībai nozīmīgajām teritorijām. Kopumā 2010. gadā bija 12 braucieni, kurus organizēja 12
LLKC nodaļas, un tajos piedalījās 341 dalībnieks.
3. Pieredzes apmaiņas braucieni uz ES dalībvalstīm:
Pieredzes apmaiņas braucieni ārpus Latvijas ZVRG pārstāvjiem tika noorganizēti divām grupām un
kopumā tajos piedalījās 58 dalībnieki. Viens brauciens notika uz Somiju, otrs uz Igauniju.
4. Ziņu lapas sagatavošana:
Tika izdotas 4 ziņu lapas ar kopējo apjomu 2.3 autorloksnes un katra no tām tika pavairota 5’600
eksemplāros. Ziņu lapa tiek formēta kā informatīvs izdevums ar nosaukumu „Zivju Lapa”.
Pasākumu ieviešana tika nodrošināta visā Latvijas teritorijā caur LLKC reģionālajām nodaļām. ZST
Sekretariāts koordinēja aktivitāšu ieviešanas gaitu, piedalījās atsevišķu pasākumu īstenošanā, sekoja līdzi to
kvalitātei un apkopoja vai sagatavoja nepieciešamos dokumentus.

15

Piezīme: ZVRG sniegtā informācija

47/198

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, visu pieļaujamo informāciju par atbalsta saņēmējiem EZF ietvaros
publicē LAD. Informācija tiek publicēta LAD mājas lapas sadaļā „Maksājumu saņēmēji”.
LAD nodrošina informāciju potenciālajiem un esošajiem atbalsta saņēmējiem par atklātu projektu
iesniegumu konkursiem un ieviešanas nosacījumu izskaidrošanu, izmantojot sekojošus komunikācijas
kanālus:
-

informācijas publicēšana LAD mājas lapā;
konsultācijas izmantojot telefonu un e-pastu;
konsultācijas klātienē klientu apkalpošanas daļā centrālajā birojā un reģionālajās pārstāvniecībās;
dalība citu organizāciju un institūciju organizētajos semināros un konferencēs.

LAD mājas lapā ir atrodama visa informācija, kas nepieciešama potenciālajiem atbalsta saņēmējiem, lai
varētu sagatavot projektu iesniegumus un iepazītos ar saistītajiem normatīvajiem aktiem. LAD mājas lapā var
iepazīties ar saistošo likumdošanu, izsludinātajiem pasākumiem un to dokumentāciju, darbības programmu
pieteikumiem un noslēguma ziņojumiem, kā arī pieejama atbalsta saņēmēju datu bāze un elektroniskā
forma jautājumu uzdošanai. Var iegūt informāciju par tirgus veicināšanas pasākumiem un kredīta fondu. LAD
ir informatīvais tālrunis, kas darbojas darba dienās un kur iespējams iegūt atbildes uz interesējošiem
jautājumiem. Jautājumus un priekšlikumus iespējams uzdot arī rakstiski mājas lapā.
2007.gadā LAD tika izveidota Uzraudzības sistēma, ko paredzēts izmantot EZF pasākumu administrēšanā. Šīs
uzraudzības sistēmas mērķis ir maksājumu apstiprināšanas funkcijas administrēšanas procesu
automatizēšana, projektu datu uzkrāšana un atskaišu sagatavošana. Informācijas sistēma nodrošina iespēju
publiskot informāciju par EZF atbalsta saņēmējiem. Informācija par maksājumu saņēmējiem tiek publiskota
saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu, MK noteikumiem Nr.573, Komisijas regulu
Nr.498/2007, 2010.gada 9.novembra Eiropas Savienības Tiesas (virspalātas) spriedumu (nepublisko datus
par fiziskām personām) un saistošo normatīvo aktu prasībām.
Informācijas un komunikācijas pasākumiem netiek izvirzīti skaitliskie sasniedzamie rezultāti, kā arī ZM netiek
sistemātiski apkopota informācija par īstenotajiem informācijas un komunikācijas pasākumiem un to
sasniegto mērķauditoriju, līdz ar to nav skaitlisko datu par informācijas pasākumu ietekmi uz mērķa grupu un
to efektivitāti.
Neskatoties uz minētajiem trūkumiem interviju rezultāti ar iesaistītajām pusēm liecina par informācijas
pieejamību un pietiekamību:
„Informācija par EZF pasākumiem ir pieejama un pietiekama projektu pieteikumu sagatavošanā.
Nepieciešamības gadījumā LAD sniedz konsultācijas.”, I. Voits.
„Informācija par ZF aktivitātēm ir pietiekama. Asociācijas biedri paši atrod nepieciešamo informāciju. Biedrus
informē tad, ja ir izmaiņas projektu pieteikšanās prasībās un dokumentos. Konsultācijas ir pieejams LAD un ir
pietiekamas.”, I. Markuševskis.
„Informācija par programmām ir pietiekama. Biedriem ziņo, ja ir operatīvās izmaiņas.”, J. Apens.
„Papildus notiek semināri un reģionālas konferences. Tur tiek nodota informācija un tā ir diskusijas
platforma par svarīgiem jautājumiem.” un „Informācija ir pieejama, ja kaut kas nav skaidrs, vienmēr var
konsultēties LAD”, O. Ņemeņonoks, Ē. Urtāns.
„Informācija par programmām ir pietiekam. Ja informācija nav saprotam, tad griežas pie LAD un saņem
konsultācijas.”, I. Cīrulis.
Iesaistītās puses ZM un LAD atzīst, ka informācijas pasākumi ir pakārtoti noteiktām aktivitātēm un
detalizētas stratēģijas izstrāde pasākumu ieviešanu un efektivitāti tikai mazinātu.
Arī atbalsta saņēmēju aptaujas rezultāti liecina par informācijas pietiekamību. Saistībā ar to vai pieejamā
informācija par EZF pasākumiem ir pietiekoša viedokļi atšķiras pa prioritātēm. 81% no 58 1. prioritārā
virziena atbalsta saņēmējiem informāciju uzskata par pietiekošu, turpretī 19% uzskata to par nepietiekošu.
Salīdzinoši, 2. prioritārā virziena atbalsta saņēmējiem (kopumā 41 respondents) informācija liekas mazāk
pietiekama, tikai 61% uzskata to par pietiekošu. Visiem 6 3. prioritātes respondentiem informācija par
Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem ir pietiekoša. No 23 4. prioritātes pārstāvjiem 91% vērtē
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pieejamo informācijas apjomu kā pietiekošu, bet 9% – kā nepietiekošu. No 27 respondentiem, kas nebija
apmierināti ar publiskā telpā pieejamo informācijas apjomu par Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem,
vairākums min informācijas sadrumstalotību kā galveno mīnusu. Aptaujātie norāda ka informāciju būtu
nepieciešamas apkopot un piedāvāt konkrētā vietā. Vēl būtu jāvairo informācijas publicitāte, lai to būtu
vieglāk uziet.
45% no atbalsta saņēmējiem ir informēti par citiem zivsaimniecības projektu konkursiem (Attēls Nr. 10). 46
no 128 respondentiem, kas sastāda 36%, ir dzirdējuši par citiem konkursiem, bet nav pilnībā informēti. 19%
aptaujāto nav dzirdējuši par citiem zivsaimniecības projektu konkursiem.
Attēls Nr. 10. Vai Jūs esat informēti arī par citiem Zivsaimniecības fonda projektu konkursiem?

19%
45%

36%

Jā

Daļēji

Nē

Vairāk kā puse no 118 aptaujātajiem, jeb 70 atbalsta saņēmēji par iespēju piesaistīt Zivsaimniecības fonda
finansējumu uzzināja Lauku atbalsta dienesta mājas lapā (Attēls Nr. 11). Trešdaļa par iespēju uzzināja
nozares asociācijā. 25 respondenti informāciju ieguva Zemkopības ministrijas mājas lapā. 11 atbalsta
saņēmēji finansējuma piesaistes iespējas uzzināja bezmaksas informatīvajā seminārā un no draugiem,
paziņām vai kolēģiem. No laikrakstiem, radio vai televīzijas informāciju ieguva 6 aptaujātie. Tikpat liels skaits
respondentu par iespēju piesaistīt Zivsaimniecības fonda finansējumu informāciju ieguva no aptaujā
neminēta avota. Par vismazāk efektīgākajiem no dotajiem informācijas izplatīšanas veidiem minami
Zivsaimniecības sadarbības tīkla mājas lapa un konsultāciju uzņēmumi, katrā no šiem veidiem tikai 4
respondenti ieguva informāciju saistībā ar Zivsaimniecības fonda finansējuma piesaistes iespējām.
Attēls Nr. 11. Informācijas avoti, kur respondenti uzzināja par iespēju piesaistīt Zivsaimniecības fonda finansējumu
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87 no 118 aptaujātajiem projekta sagatavošanas laikā konsultējušies Lauku atbalsta dienestā, kas ir
viennozīmīgi populārākā no konsultāciju vietām (Attēls Nr. 12). Projekta ieviešanas laikā tur konsultējušies
89 no aptaujātajiem, bet atskaišu sagatavošanas laikā konsultācijas Lauku atbalsta dienestā meklēja 93
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atbalsta saņēmēji. 20 no aptaujātajiem projekta sagatavošanas laikā konsultējušies kādā konsultāciju
uzņēmumā. Projekta ieviešanas un atskaišu sagatavošanas laikā konsultāciju uzņēmumu pakalpojumus
izmantoja 16 no aptaujātajiem. Zemkopības ministrijā, Zivsaimniecības sadarbības tīklā un neminētās
konsultāciju vietās visos posmos griezās no 5 līdz 11 respondentu. Tikai 7 no respondentiem nav
konsultējušies projekta sagatavošanas laikā, 11 to neuzskatīja par vajadzīgu projekta ieviešanas laikā un 7 no
atbalsta saņēmējiem nekonsultējās projekta atskaišu sagatavošanas laikā.
Attēls Nr. 12. Kur Jūs pamatā konsultējāties projekta sagatavošanas, ieviešanas un atskaišu sagatavošanas laikā?
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Kopumā lielu daļu no 128 aptaujātajiem konsultāciju līmenis apmierināja (Attēls Nr. 13). Konkrētāk, 78% bija
pilnībā apmierināti ar iegūtām konsultācijām, bet 21% bija daļēji apmierināti.
Attēls Nr. 13. Vai Jūs apmierina saņemto konsultāciju līmenis?
1%

21%

78%

Pilnībā apmierina

Daļēji apmierina

Neapmierina

Tikai 1% no visiem respondentiem uzskatīja konsultāciju līmeni par neapmierinošu. Apmierinātība ar
saņemto konsultāciju kvalitāti neatšķīrās starp dažādu prioritāro virzienu pārstāvjiem.
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Pieteikšanās procedūras un maksājumu sistēma
Projekta iesniegumu pieņemšanu un izskatīšanu nodrošina Lauku atbalsta dienests, gan centrālajā birojā,
gan reģionālajās filiālēs. Izņēmums ir vietējo iniciatīvu projektu iesniegumu pieņemšana 4. prioritārajā
virzienā, ko nodrošina ZVRG, kas, izvērtējot projektu atbilstību vietējas attīstības stratēģijai, projektus nosūta
turpmākai izskatīšanai LAD.
Projektu pieņemšana un izskatīšana Lauku atbalsta dienestā tiek nodrošināta pēc shēmas Attēlā Nr.14.
Atkarībā no pasākuma vienlaicīgi ar projekta pieteikumu atbalsta saņēmējiem Lauku atbalsta dienestā
jāsniedz dažādi papildus dokumenti, ko atsevišķos gadījumos atļauts iesniegt pēc projekta apstiprināšanas,
tādējādi mazinot administratīvo slogu projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī.
Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu Lauku atbalsta dienests pieņem triju, bet
ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas. Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai
papildus nepieciešams laiks faktu pārbaudei, lēmuma pieņemšanas termiņu pagarina, bet ne ilgāk kā līdz 12
mēnešiem. Projekta izskatīšanas laikā publisko finansējumu konkrētajam projektam rezervē. Ja projekta
iesniegumu noraida, rezervēto publisko finansējumu pārceļ uz nākamajām projektu iesniegumu kārtām.
Lēmumu pārsūdzēšana iespējama 2 līmeņos:
1. līmenī lēmuma pārsūdzība LAD direktoriem sūdzību izskata juristi un kontroles departaments,
lēmumu paraksta cits LAD direktora vietnieks;
2. līmenī lēmuma pārsūdzība sūdzību izskatīšanas komisijai.
Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku
atbalsta dienestā, uzņemoties pilnu finanšu risku. Ja Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par projekta
noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.
Vienmēr pastāv iespēja pieprasīt līguma grozījumus, ja projekts nerealizējas tā kā sākotnēji tika plānots.
Grozījumu komisija – lemj par iespējamām izmaiņām, gadījumā ja plānotas būtiskas izmaiņas, savukārt
nebūtisku izmaiņu gadījumā lēmums par grozījumiem tiek pieņemts bez grozījumu komisijas iesaistes.
Neskatoties uz to, ka minētā procedūra ir elastīga un pārdomāta, iesaistītām pusēm tomēr ir iebildumi un arī
ieteikumi procesa uzlabošanai.
„Projektu izskatīšanas un izvērtēšanas laiks – 5 mēneši, gadījumos, kad ir nepieciešama papildus informācija
no atbalsta pretendenta, ir par garu. Saīsinot izskatīšanas laiku, būtiski samazināsies administratīvais
slogs.”16, I. Voits.
„Ja nav skaidri jautājumi par pieteikšanos uz programmām, LAD ir pretimnākoši un izskaidro. Nesaprotamas
atskaišu formas, tās varētu būt vienkāršākas, daudz informācijas, bez kuras varētu iztikt. Vienam atbalsta
ņēmējam bija problēmas ar atbalsta intensitāti, jo aizpildot MVU deklarāciju saprata, ka ņemot vērā visus
saistītos uzņēmums, ir lielais komersants, līdz ar to atbalsta intensitāte bija tikai 30%. Visi sākotnējie aprēķini
par atmaksāšanos tika rēķināti uz lielāku atbalsta intensitāti.”, O. Ņemeņonoks, kas vienlaicīgi atzīst, ka
„Administratīvās procedūras pakāpeniski uzlabojas. Dokumentu apjoms varētu būt mazāks, bet sistēma
kopumā darbojas”.
„Projektiem jāiesniedz par daudz dokumentu. Būtu lietderīgi pārskatīt un izvērtēt to lietderību. Lielajiem
uzņēmumiem pārāk maza intensitāte. Piesakoties projektiem problēmas rada MVU definīcija. Ražošanas
uzņēmumiem grūti atrast nišu, kurā pieteikties uz atbalstu.”, I. Cīrulis.
„Administratīvās procedūras pārāk sarežģītas, jāvienkāršo. Izvērtēšanas laiks jāsaīsina.”, Ē. Urtāns.

16

Piezīme: Saskaņā ar MK noteikumiem standarta projektu iesniegumu izskatīšanas laiks ir 3 mēneši.

51/198

Attēls Nr. 14. Projektu vērtēšanas process Lauku atbalsta dienestā

projektu pieņemšana (jebkurā LAD filiālē)

projektu nosūtīšana uz atbilstošo struktūrvienību:
- decentralizēta izskatīšana LAD reģionālās filiāles
- centralizēta izskatīšana LAD centrālā filiāle

projektu vērtēšana pēc pamata vērtēšanas kritērijiem
(virskontrole nepieciešamības gadījumā, ja neatbilst)

ja atbilst
atlases kritēriju punktu piešķiršana / sarindošana
(virskontrole nepieciešamības gadījumā)

ja pietiekošs finansējums un nav citu ierobežojumu
projektu vērtēšana pēc administratīvajiem kritērijiem
1.līm lēmums ar vai bez nosacījumiem

projekta vērtēšans komisijā (CA) vai divos līmeņos (RLP)
- atlases kritēriju punkti (sarindošana)
- lēmuma nosacījumi
(virskontrole nepieciešamības gadījumā)

ja atbilst
lēmuma sagatavošana par iesnieguma apstiprināšanu
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Atbalsta saņēmēju aptaujas rezultāti liecina, ka vairākumam respondentu pirmajos trīs prioritārajos virzienos
MK noteikumi, pieteikuma un atskaišu formas ir šķitušas saprotamas (Attēls Nr. 15 un Attēls Nr. 16).
Attēls Nr. 15. Vai Jums likās saprotami projektu konkursa Ministru Kabineta noteikumi un pieteikumu formas?
1. Prioritārais virziens

2. Prioritārais virziens

3%

29%

22%

71%

74%

3. Prioritārais virziens

4. Prioritārais virziens
4%
17%

Jā, labi saprotami
Daļēji saprotami
Nē, slikti saprotami

78%

100%

Visi 6 3. prioritārā virziena aptaujātie pārstāvji atzīst noteikumus un normas par labi saprotamām. 1.
prioritārajā virzienā šādam apgalvojumam piekrīt 74% no 58 respondentiem, bet 2. prioritārajā virzienā 71% no 41 respondenta. No 4. prioritātes virziena pārstāvjiem 17% uzskata Ministru Kabineta noteikumus
un pieteikumu formas par pilnīgi saprotamām, bet vairākums (78%) tos vērtē kā daļēji saprotamus. Daļēji
saprotamam vērtējumam piekrīt 22% 1. prioritārā virziena pārstāvju kā arī 29% 2. prioritārā virziena
pārstāvju. Par slikti saprotamām projektu konkursa Ministru Kabineta noteikumus un pieteikumu formas
uzskata 3% 1. prioritārā virziena un 4% 4. prioritārā virziena aptaujāto pārstāvju.
No 128 respondentiem 64% vērtē projekta atskaišu formas kā labi saprotamas. 35% aptaujāto norāda
atskaišu formas kā daļēji saprotamas, bet atlikušie 2% atbalsta saņēmēju uzskata, ka atskaišu formas ir slikti
saprotamas. Līdzīgs viedokļu sadalījums ir raksturīgs visu prioritāšu pārstāvjiem.
Attēls Nr. 16. Vai Jums liekas saprotamas projektu atskaišu formas?
2%

35%

64%

Jā, labi saprotamas

Daļēji saprotamas

Nē, slikti saprotamas

Piemērotās administratīvās procedūras pilnībā apmierina 52% aptaujāto (Attēls Nr. 17). Daļēji tās apmierina
36% respondentu. No 128 aptaujātajiem atbalsta saņēmējiem tikai 16, jeb 13%, nav apmierināti ar
administratīvajām procedūrām.

53/198

Attēls Nr. 17. Vai Jūs apmierina piemērotās administratīvās procedūras kopumā?

13%

52%

36%

Jā

Daļēji

Nē

Pēc projekta vai tā daļas īstenošanas pabeigšanas vai atbilstoši sagaidāmajam avansa apjomam atbalsta
pretendents iesniedz LAD maksājuma pieprasījumu, ko LAD izskata 60 darbdienu laikā. Valsts kase pārskaita
maksājumu uz atbalsta saņēmēja kontu triju darbdienu laikā.
Avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā Eiropas
Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra.
Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajiem
aktiem par atbalsta piešķiršanu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu
par attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā
noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts
kasē Savukārt, ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajiem aktiem par atbalsta
piešķiršanu, Lauku atbalsta dienests apstiprina atbilstošu attiecināmo izdevumu summu, sagatavo
maksājuma uzdevumu par atbilstošo attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši
apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma
proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam. MK noteikumos Nr. 783 precīzi
atrunātas veicamās darbības maksājumu saņemšanai dažādiem uzņēmējdarbības veidiem un valsts,
pašvaldības un NVO pieprasījumiem.
Maksājuma sistēmu atbalsta saņēmēji vērtē pozitīvāk, nekā piemērotās administratīvās procedūras (Attēls
Nr. 18). 64% no 128 aptaujātajiem pilnībā apmierina maksājumu sistēma un finansējuma atmaksas laiks.
28% respondentu ir daļēji apmierināti. Atlikušie 8% nav apmierināti ar maksājumu sistēmu un atmaksas
periodu.
Attēls Nr. 18. Vai Jūs apmierina maksājumu sistēma – finansējuma atmaksas laiks?

8%

28%
64%

Jā

Daļēji

Nē

Maksājumu sistēmu atzinīgi vērtē arī intervētie zivsaimniecības asociāciju pārstāvji. Tā I.Voits un I.
Markuševskis uzskata ka: „Maksāšanas kārtība ir pieņemama un savlaicīga. Metodika skaidra un saprotama.”
J. Apens: „LAD nāk pretī un maksā uzreiz pēc maksājumu pieprasījuma saņemšanas un apstiprināšanas, kas
bieži ir ātrāk nekā noteiktais maksimālais maksājumu termiņš.”
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„Maksājumu sistēma uzlabojas. Noteikti vajadzīgs avanss, jo citādi nepietiek līdzekļu projekta realizācijai.
Problēmas ar projektu kreditēšanu bankās. Uzņēmumiem parasti jau ir saistības bankā, tamdēļ tās neļauj
uzņemties jaunas saistības. Bieži tiek prasīti papildus dokumenti un paskaidrojumi (īpaši par iepirkumiem).
Tas ir lieks darbs, kuru varētu samazināt.”, I. Cīrulis.
Savukārt kā būtisku maksājumu sistēmas nepilnību nozaru asociāciju pārstāvji min komplicēto avansu
saņemšanas sistēmu. „Uzņēmumiem nepietiek līdzekļu, lai uzsāktu projekta realizāciju, līdz ar to noteikti
nepieciešami avansa maksājumi.”, I. Markuševskis. Arī Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve Sniedze
Sproģe atzīst avansa nepieciešamību, lai pašvaldības varētu uzsākt projektu realizāciju un samazināt projektu
īstenošanai nepieciešamos aizdevumus.

Projektu atlases kritēriji
Visām prioritātēm kā viens no galvenajiem atlases procedūras dokumentiem ir MK noteikumi Nr.783
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.” Tie izvirza
noteikumus, kas jāievēro pretendentiem un tie ir - pareizi un atbilstoši noteikumiem aprēķināti finansu
rādītāji, kas ievēro saimnieciskuma, lietderības, efektivitātes principus, uzrāda ekonomiskās dzīvotspējas
rādītājus un iepirkumos ievēro normatīvo aktu prasības.
Projektu iesniegumu vērtēšanu sāk ar atbilstības noteikšanu administratīvajiem kritērijiem. Papildus MK
noteikumiem Nr.783 katrai no prioritātēm tiek noteikti vēl papildus kritēriji, kuri minēti MK noteikumos, kas
nosaka kārtību un nosacījumus katra konkrētā pasākuma īstenošanai.
Atlases kritēriju izvērtējums pēc to atbilstības EZF mērķiem, uzdevumiem un attiecībā pret sieviešu
līdzdalību un vides aizsardzību kā arī to atbilstība Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam mērķiem un rezultatīviem rādītājiem, Padomes Regulas (EK) Nr.
1198/2006 mērķiem apkopots Pielikumā Nr.13. Atlases kritēriju novērtējumu sarežģī daudzo pieņemto
mērķu esamība - gan Stratēģiskajā plānā, gan Rīcības programmā, gan EK regulā un vietējos normatīvajos
aktos. Atsevišķi no kritērijiem tikai attālināti atbilst kādam mērķim un uzdevumam un tiem nav tieša saistība
ar izvirzītajiem mērķiem.
Analizējot kritērijus atbilstoši izsludinātajiem pasākumiem prioritārajos virzienos, var konstatēt:
1. Pirmā prioritārā virziena atlases kritēriji kopumā un pa atsevišķām aktivitātēm atbilst NSP 1. mērķim
un tā 1. un 2. uzdevumam un 3. mērķa 2. uzdevumam. Taču praktiski neatstāj iespaidu uz sieviešu
iesaistīšanu projektos. Divi no kritērijiem ir saistīti ar vides prasībām. Novērtējot Rīcības programmas
un EK regulas mērķus – tie atbilst 1 īpašajam mērķim un tā 3 rezultatīvajiem rādītājiem. Vislielākā
atbilstība ir EK regulai un tās 4 mērķiem;
2. Otrā prioritārā virziena atlases kritēriji atbilst gan 2. gan 3. mērķim. Taču 6 no kritērijiem nav tieši
saistīti ar izvirzītiem mērķiem. Visiem minētajiem kritērijiem nav saistības ar „labvēlību pret
sievietēm”, tomēr 6 kritērijiem ir ietekme uz vides aizsardzību. Atbilstība RP 2. īpašajam mērķim un
rezultatīvajiem rādītājiem un EK regulas 3. mērķim;
3. Trešā prioritārā virziena atlases kritēriji atbilst 1., 2. un 3. mērķim. 1 no kritērijiem attālināti ir saistīts
ar „sievietēm” t.i. atskaitēs tiek prasīta strādājošo sieviešu un vīriešu attiecība. 2 no kritērijiem ir
saistīti ar vides problēmām. Kritēriji atbilst RP 2. īpašajam mērķim un EK regulas mērķiem;
4. Ceturtā prioritārā virziena atlases kritēriji atbilst 3. mērķim. 3 no 5 kritērijiem ir attālināti saistīti gan
ar labvēlību pret sievietēm gan vides aizsardzību. Tomēr 3 kritērijiem nav tieša saistība ar
izvirzītajiem mērķiem.
Kopumā vislielākā atbilstība izvirzītajiem atlases kritērijiem ir tieši Padomes Regulas Nr. 1198/2006
izvirzītajiem mērķiem.
Nav tiešu kritēriju, kas paredz atbalstu sievietēm projekta iesniegšanā, bet izmantotie kritēriji nav arī
diskriminējoši attiecībā pret sievietēm. Un, lai arī līdz šim nav veikts neviens aprēķins, ka tieši sieviešu
iesaistīšana ar atlases kritēriju palīdzību dotu reālu labumu nozarei Latvijā, tā ir viena no izvirzītajām ES
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prioritātēm. Projektu noslēguma atskaitēs ir paredzēta informācijas apkopošana par projektos iesaistīto
vīriešu un sieviešu attiecību.
Vides problēmas ieskicētas nedaudz vairāk un figurē arī MK noteikumos kā prasība (piemēram, vai atbalsta
saņēmējs ir saņēmis atļauju piesārņojošu darbību veikšanai, vai Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu
pārvaldes izsniegtu zvejas atļaujas (licences) kopiju jūras zvejai u.c.) kā arī to nosaka EK padomes regula.
Intervijās izskanēja atsevišķi negatīvi viedokļi par atlases kritēriju pārskatīšanas nepieciešamību, bet šos
jautājumus iespējams risināt UK, kur arī visi kritēriji tiek apspriesti, iesaistot visas ieinteresētās puses.
„Vērtēšanas kritērijus būtu jāpārskata, vai pēc šādiem kritērijiem tiek izvēlēti piemērotākie projekti, kas
maksimāli īsteno zivsaimniecības politiku.”, I. Voits.
„Jāpārskata vērtēšanas kritēriji un atlases procedūra 201. pasākumā, kur ir vislielākā interese, jo atbalsta
intensitāte 60%. Asociācija varētu un gribētu iesaistīties projektu vērtēšanā kā bezmaksas konsultanti, ar
mērķi novērst nelietderīgu līdzekļu izlietojumu neatbilstoši EZF mērķiem. Lai piedalītos vērtēšanā, pietiktu ar
kopsavilkumu, veicamajiem pasākumiem un izmaksām pasākumu veikšanai. Tā kā nozares asociācijas labi
pārzina nozari, tas būtu pietiekami, lai sniegtu atzinumu, vai cenas nav sakāpinātas.”, O. Ņemeņonoks.
„Reizēm neizprot projektu noraidīšanas iemeslus. Formalitātes traucē un rada stresu. Projektu 101.
pasākumam sniedza 3 reizes. Pirmajā reizē no 35 iesniegtajiem projektiem, apstiprināja tikai 1 projektu.” un
„MK noteikumos ik pa laikam notiek izmaiņas, lai vienkāršotu procedūru un lai sakārtotu neatrunātās lietas.
Ierēdņi bieži vien noklusē, lai gan zina, ka MK noteikumos ir līdz galam neatrunāti jautājumi, kas var būt
dažādi traktēti.”, Ē. Urtāns.
Nedaudz vairāk kā puse no 128 aptaujātajiem atbalsta saņēmējiem uzskata, ka projektu atlases procedūra ir
pietiekami caurspīdīga un atlases kritēriji ir skaidri (Attēls Nr. 19). 35% respondentu daļēji piekrīt šim
apgalvojumam. Turpretī, 12% uzskata, ka projektu atlases procedūra nav pietiekami caurspīdīga un projektu
atlases kritēriji nav skaidri definēti.
Attēls Nr. 19. Vai ir pietiekami caurspīdīga projektu atlases procedūra un skaidri kritēriji, pēc kuriem tiek atlasīti
projekti?

12%

53%

35%

Jā

Daļēji

Nē

2.4.3. Secinājumi
1. Komunikācijas sistēmas efektivitāte ir vērtējama, ņemot vērā mērķa grupas un pasākumu
īstenotāju viedokli, jo netiek izvirzīti komunikācijas mērķi un netiek sistemātiski apkopota
informācija par īstenoto komunikācijas pasākumu rezultātiem. Atbalsta saņēmēju aptaujas
rezultāti liecina par informācijas pietiekamību, lai arī vērojama viedokļu atšķirība pa
prioritārajiem virzieniem, atbalsta saņēmēju īpatsvars, kam informācija liekās pietiekoša,
svārstās no 61% - 91%.
2. Pieteikšanās procedūras un projektu pieņemšana un izskatīšana Lauku atbalsta dienestā tiek
nodrošināta pēc publiski pieejamiem MK noteikumiem. MK noteikumi, saskaņā ar aptaujas
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rezultātiem pieteikuma un atskaišu formas pilnībā vai daļēji saprotamas ir lielākajai daļai
atbalsta saņēmēju.
3. Būtiskākie iemesli, kādēļ potenciālie atbalsta saņēmēji varētu atteikties iesniegt pieteikumus,
atbilstoši nozares pārstāvju viedoklim, ir:
a. Privātā finansējuma trūkums;
b. Zema atbalsta intensitāte.
4. Projektu atlases kritēriji, pamatā nodrošina projektu atbilstību zivsaimniecības nozares mērķiem.
Atsevišķos pasākumos ir noteikti kritēriji, kas veicina vides aizsardzību. Tikai atsevišķi kritēriji
nodrošina labvēlību sievietēm, lai gan kritēriji kopumā paredz vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu.
Izvirzītie mērķi ir ļoti plaši un atšķirīgi dažādos dokumentos (NSP, RP, EK regulā). Vislielākā
atbilstība atlases kritēriju izvēlē ir EK regulas mērķiem.
5. Atlases procedūru par pilnīgi caurspīdīgu atzīst 53% aptaujas respondentu (atbalsta saņēmēju),
bet 12% uzskata, ka atlases procedūra nav caurspīdīga, atlikušie 35% vērtē atlases procedūru kā
daļēji caurspīdīgu. Projektu administratīvie un kvalitātes kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēti
projektu iesniegumi, ir pieejami, saprotami un objektīvi kvantificējami, tādējādi formāli
nodrošinot atlases procedūras caurspīdīgumu.
6. Maksājumu sistēmas metodika ir skaidra un saprotama un 64% no respondentiem (atbalsta
saņēmējiem) maksājumu sistēma apmierina pilnībā, bet 28% daļēji. Atbalsta saņēmēju atskaites
un maksājuma pieprasījumi tiek izskatīti 60 darba dienu laikā (gadījumos, kad netiek pieprasīta
papildus informācija) un nepieciešamības gadījumā ir pieejami arī avansa maksājumi.
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2.5.

Programmas uzraudzības sistēmas efektivitāte

2.5.1. Metodoloģija
Izvērtējuma jautājums
Cik efektīva ir Programmas uzraudzības sistēma?
Izpratne par jautājumu
Programmas uzraudzības sistēma ir bāzēta uz indikatoriem, ar kuru palīdzību iespējams sekot līdzi projektu
un Programmas ieviešanai. Uzraudzības sistēma tiek uztverta ne tikai, kā mehānisms finansējuma
izvietošanai, bet arī kā mērķu karte, lai veiktu nepārtrauktu ieviešanas uzraudzību, elastīgi reaģējot uz
pārmaiņām un veicot nepieciešamās ieviešanas korekcijas, pārorientējot Programmas darbību.
Apakšjautājumi un izvērtēšanas kritēriji
-

Cik efektīva ir programmas (un projektu) uzraudzības sistēma, jo īpaši attiecībā uz rādītāju kvalitāti
un datu vākšanu?
Kāda ir ticamība uzraudzības sistēmā ievadītajiem datiem?
Kādi jauni rādītāji, papildus Programmā noteiktajiem, ir pievienoti uzraudzības sistēmai?
Vai vidus termiņa mērķi ir sekmīgi noteikti? Vai, izmantojot sistēmu, var noteikt mērķu sasniegšanas
līmeni?
Vai tiek izmantoti rādītāji, kas nodrošina dzimumu līdztiesību?
Vai tiek izmantoti rādītāji, lai noteiktu vides faktoru iesaisti?
Vai uzraudzības dati tiek efektīvi izmantoti, lai pārorientētu darbību, ja Programma netiek īstenota
kā paredzēts?

Analīzē izmantotie kritēriji un datu avoti
Lai izvērtētu Programmas uzraudzības sistēmas efektivitāti, tika veikta dokumentu analīze, kā arī notika
intervijas ar par šo jomu atbildīgiem LAD speciālistiem. Dokumentu analīzes informācijas būtiskākie avoti ir
ZM rīkojums Nr.183 „Par Eiropas Zivsaimniecības fonda Vadošās iestādes reglamentu un Vadošās iestādes
funkciju īstenošanu”, trīs Latvijas Republikas Eiropas Zivsaimniecības fonda Revīzijas iestādes „Gada
kontroles” ziņojumi par laika periodu 01.01.2007.- 30.06.2010., kā arī dokumentu iesniegšanas formas.

2.5.2. Izvērtējums
Uzraudzības sistēmas pamatā ir LAD izveidotā Nacionālā Uzraudzības sistēma EZF pasākumu administrēšanai
un uzraudzībai, ko nodrošina IT tehnoloģijas (turpmāk – Uzraudzības sistēma). Tā atbilst EK Regulā Nr.
498/2007 noteiktām prasībām17 un satur datus, kuri tiek pieprasīti katra pasākuma reglamentējošos Regulas
noteikumus. Uzraudzības sistēmā tiek apkopota gan projektu veicēju uzsākšanas laikā iesniegtā sākotnējā
informācija, gan informācija no pārskatiem, kurus pretendents iesniedz vienlaikus ar pēdējo maksājuma
pieprasījumu un pēc projekta noslēguma. Pēc projekta noslēguma projektu veicēji iesniedz LAD uzraudzībai
nepieciešamo informāciju, tā tiek ievadīta LAD Uzraudzības sistēmā.
LAD projektu uzraudzībai nepieciešamie dati no projektu veicējiem kopumā tiek saņemti savlaicīgi un LAD
darbinieki līdz šim nav saskārušies ar gadījumiem, kad projekta īstenotāji nesniegtu nepieciešamo
informāciju. Pašlaik tiek veikti IT sistēmas pilnveidojumi, kuri atvieglos projektu veicējiem iespējas iesniegt
un precizēt uzraudzībai nepieciešamos datus. Kā datu Uzraudzības sistēmas mīnusu var atzīmēt faktu, ka
atsevišķu datu ticamība ir pamatota tikai ar projektu īstenotāju viedokli, kas uzskatāms par subjektīvu datu
avotu, kā arī atsevišķiem objektīviem datu rādītājiem (uzņēmumu finanšu rādītāji) trūkst būtiskas
papildinošās informācijas, kā piemēram gads, par kuru šis rādītājs ir iesniegts.

17

Komisijas Regula (EK) Nr. 498/2007
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Datu ievades kontrolē tiek pielietotas “četru acu” princips un šobrīd nav konstatēti fakti, kuri ļautu apšaubīt
informācijas sistēmā ievadīto datu ticamību. EZF vadības un kontroles sistēmas Vadošajā un Sertifikācijas
iestādē veiktie LR Zemkopības ministrijas Iekšējā audita ziņojumi (tika auditēti Rīcības programmas 1.-4.
prioritārie virzieni, kā arī ZM IT sistēmu audits) liecina, ka Programmas Uzraudzības sistēma tiek kontrolēta
un auditoru ieteikumi tiek īstenoti.
Atsevišķos pasākumos, kuros paredzēta īstenoto projektu ietekme uz vidi, Uzraudzības sistēmā iekļauti
rādītāji par vides faktoru iesaisti. Arī šie rādītāji bieži ir nepilnīgi un pamatoti atbalsta saņēmēja vērtējumā.
Šobrīd tiek izstrādāti atsevišķi papildus uzraudzības procesu reglamentējošie dokumenti (pārbaudāmo
uzņēmumu izlases kopuma veidošanas procedūras, norādījumi pārbaudes metodikām). LAD speciālisti
uzskata, ka šie dokumenti tiks izstrādāti savlaicīgi un ļaus kvalitatīvi veikt pārbaudes.
Programmas Uzraudzības sistēmas efektivitāti šobrīd nevar izvērtēt, jo tās pilnvērtīga izmantošana vēl nav
uzsākta – vairums finansēto projektu tikai pavisam nesen ir realizēti. Līdz ar to nav iespējams izvērtēt, cik
efektīvi uzraudzības dati tiek izmantoti, lai pārorientētu programmu darbību, izvērtētu izvirzīto mērķu
sasniegšanu. Rādītāju kvalitāti un datu vākšanas procedūras var tikt provizoriski izvērtētas tikai pēc pirmo
izlases veida uzraudzības apsekojumu veikšanas.
Saskaņā ar ZM sniegto informāciju informācijas sistēmā iekļautie rādītāji tiek plaši pielietoti ZM un LAD
ikdienas darbā, kā, piemēram, izvērtējot nozares situāciju politisko lēmumu pieņemšanai, gatavojot
pārskatus par EZF apguvi, gatavojot informāciju vadības apspriedēm un UK un ZKP tikšanās reizēm, ziņojumu
sagatavošanai iesniegšanai EK, u.c.
Viens no nosacījumiem LAD uzraudzības darba veiksmīgai turpināšanai, ir rādītāju un datu pēctecības
saglabāšana.

2.5.3. Secinājumi
1. Uzraudzības sistēmā, kas nodrošina uzraudzību iekļautie dati tiek sistemātiski apkopoti un satur
rādītājus atbilstoši EK prasībām, kā arī papildus informāciju par atbalsta saņēmējiem.
2. Datu ievadīšana Uzraudzības sistēmā nodrošina atbilstošu datu kvalitāti, bet attiecībā uz datiem par
plānotajiem un sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem netiek pārbaudīta to izcelsmes atbilstība
reālajai situācijai, tādējādi pastāv risks, ka atsevišķos gadījumos sniegtie dati atspoguļo informācijas
sniedzēja subjektīvo vērtējumu, kā arī atsevišķos gadījumos rādītājiem trūkst nozīmīgas
papildinformācijas.
3. Lai arī Uzraudzības sistēmas efektivitāti šobrīd vērtēt ir pāragri, tajā pieejamā informācija un rādītāji
tiek plaši pielietoti ZM un LAD ikdienas darbā.
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2.6.

Programmas sasniegtie rādītāji

2.6.1. Metodoloģija
Izvērtējuma jautājums
Kādi ir Programmas sasniegtā rādītāji uz 2010. gada beigām?
Izpratne par jautājumu
Prioritārie virzieni un pasākumu mērķi ir izstrādāti, lai sasniegtu EZF vispārējos mērķus.
Katras valsts Rīcības Programmā ir noteikti efektivitātes/produktivitātes rādītāji un mērķi attiecībā uz
fiziskajiem un finansiālajiem rezultātiem: plānotais, apstiprinātais un izmaksātais finansējums, projektu
skaits u.c. rādītāji katram no prioritārajiem virzieniem. Šis jautājums sniedz vispārēju pārskatu par
programmu pēc trīs tās īstenošanas gadiem un padziļinātu analīzi par katru no prioritārajiem virzieniem.
Attiecībā uz finansiālajiem rezultātiem, šī novērtējuma jautājuma mērķis ir parādīt galvenos rādītājus par
apstiprināto un izmaksāto finansējumu, kā arī attiecību starp apstiprināto un plānoto finansējumu,
izmaksāto un plānoto finansējumu, un izmaksāto un apstiprināto finansējumu.
Šie dati analizēti par katru no prioritārajiem virzieniem un, kur iespējams, arī atsevišķi par katru pasākumu
(plānotais finansējums ir zināms sadalījumā pa prioritārajiem virzieniem, bet apstiprinātais un izmaksātais
finansējums arī par katru pasākumu).
Apakšjautājumi un izvērtēšanas kritēriji
-

-

Kāds ir plānotā budžeta izlietojums prioritāro virzienu un pasākumu griezumā?
Vai sasniegtais līmenis ir vienmērīgs salīdzinot dažādus prioritāros virzienus un pasākumus? Vai
sasniegtā līmenis saskan ar RP mērķiem (piemēram, augstāka sasnieguma likme augstas prioritātes
pasākumiem, lai sasniegtu RP vispārējos mērķus)?
Kādi šķēršļi radušies īstenošanas gaitā? Vai tie ir atšķirīgi salīdzinot atsevišķus pasākumus, reģionus,
saņēmēju veidus, vai arī tie sastopami visā programmā? Vai cēloņi ir noteikti? Kas ir darīts, lai
situāciju uzlabotu?

Analīzē izmantotie kritēriji un datu avoti
Analizējot plānotā budžeta izlietojumu, tiek ņemti vērā EK 2011.gada 14.februārī apstiprinātie grozījumi
Rīcības programmā par finanšu līdzekļu pārdali starp Rīcības programmas prioritārajiem virzieniem atbilstoši
EZF Uzraudzības komitejas 2010.gada 23.septembrī pieņemtajam lēmumam. Finanšu līdzekļu pārdale ir
notikusi 101., 201., 301., 302. un 304. pasākumos. Datu analīze ir veikta, ņemot vērā plānoto publisko
finansējumu pēc pārdales, bet EZF pasākumu sasniegtie rādītāji ir analizēti, ņemot vērā gan sākotnēji
pasākumiem plānoto publisko finansējumu, gan plānoto finansējumu pēc finanšu līdzekļu pārdales. Analīzē
tika izmantoti dati no LAD Uzraudzības sistēmas par plānoto finansējumu katrā no prioritārajiem virzieniem
un visu līdz 2010.gada 31.decembrim reģistrēto projektu apstiprināto un izmaksāto finansējumu.

2.6.2. Izvērtējums
Kāds ir plānotā budžeta izlietojums prioritāro virzienu un pasākumu griezumā?
Ņemot vērā līdz 2010.gada 31.decembrim pieteiktos projektus, EZF pieteiktais finansējums jau pārsniedzis
visu 2007.-2013. gadam plānoto EZF finansējuma apjomu, t.i. no plānotajiem 113 milj. LVL (kopējais EZF
finansējums 2007.-2013.g.) projektu pieteiktais finansējums kopā sastāda 118,5 milj. LVL. Vienlaicīgi jāņem
vērā, ka uz 2010.gada 31.decembri apstiprināti ir tikai 48% jeb 57 milj. LVL no pieteiktā finansējuma.
Savukārt kopā izmaksāti 25,5 milj. LVL, jeb 45% no apstiprinātā finansējuma, kas ir 23% no kopā plānotā
finansējuma.
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Līdz 2010. gada 31. decembrim pieteiktais finansējums ir pārsniedzis plānoto finansējumu 2. un 3.
prioritārajos virzienos, attiecīgi par 14% un 51%, 4. un 5. prioritārajos virzienos, savukārt, pieteiktais
finansējums sastāda tikai vidēji 42% no plānotā, bet 1. prioritārajā virzienā pieteikti 96% no plānotā
finansējuma (Attēls Nr. 20). No pieteiktā finansējuma 1. un 2. prioritārajiem virzieniem apstiprināts vidēji
52% finansējuma, 3. prioritārajā virzienā apstiprināti tikai 35% no pieteiktā finansējuma, 5. prioritārajam
virzienam apstiprināti 69% finansējuma, bet 4. prioritārajam virzienam apstiprināts gandrīz viss jeb 90% no
pieteiktā finansējuma. Uz 2010.gada 31.decembri 1. prioritārajā virzienā izmaksāti 99.8% no apstiprinātā
finansējuma, 2. prioritārajā virzienā izmaksāti tikai 25%, 3. prioritārajā virzienā - 45%, 4. prioritārajā virzienā
tikai 3%, bet 5. prioritārajā virzienā no apstiprinātā finansējuma izmaksāti 35%.
Attēls Nr. 20. EZF projektu finansējuma sadalījums pa prioritārajiem virzieniem, dati uz 31.12.2010.
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2007.-2013. gada periodā lielākā EZF piešķiramā finansējuma daļa tika plānota pasākumiem – „Zvejas un
akvakultūras produktu apstrāde”, „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”, „Zvejas aktivitāšu pilnīga
pārtraukšana”, 4. prioritārajā virzienā ietilpstošajiem pasākumiem un „Investīcijas zvejas ostās un zivju
izkraušanas vietās” (Attēls Nr. 21). Vismazākais plānotais finansējums savukārt plānots pasākumiem – „Zveja
iekšējos ūdeņos”, „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē” un „Junu noieta tirgu
sekmēšana un reklāmas kampaņas”.
Attēls Nr. 21. EZF projektu plānotā finansējuma sadalījums pa pasākumiem
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Līdz 2010. gada 31. decembrim vislielākais izmaksātā finansējuma apjoms jeb 43% izmaksāti zvejas aktivitāšu
pilnīgas pārtraukšanas pasākumā apstiprinātajiem projektiem, savukārt vismazāko finansējuma daļu
saņēmuši pasākumi - „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē”, „Jaunu noieta tirgu
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Autoru aprēķins, izmantojot LAD datus
Autoru aprēķins, izmantojot LAD datus
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sekmēšana un reklāmas kampaņas” un 4. prioritārā virziena pasākumi (Attēls Nr. 22). Pasākumā „Zveja
iekšējos ūdeņos” līdz 2010. gada 31. decembrim nav apmaksāts neviens projekts.
Attēls Nr. 22. EZF projektu izmaksātā finansējuma sadalījums pa pasākumiem, dati uz 31.12.2010.
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Vai sasniegtais līmenis ir vienmērīgs salīdzinot dažādus prioritāros virzienus un pasākumus? Vai sasniegtā
līmenis saskan ar RP mērķiem (piemēram, augstāka sasnieguma likme augstas prioritātes pasākumiem, lai
sasniegtu RP vispārējos mērķus)?
Salīdzinot datus par projektiem, kuriem finansējuma izmaksa veikta līdz 2009.gada 31.decembrim (ņemot
vērā pirms finanšu līdzekļu pārdales plānoto finansējumu), pasākumos sasniegtie rādītāji ir salīdzinoši
nevienmērīgi, piemēram, projektiem 101. pasākumā izmaksāts 79% no plānotā finansējuma, trijiem
pasākumiem izmaksāts no 20 - 31% plānotā finansējuma, bet pārējos pasākumos izmaksātais finansējums
nav lielāks par 5% (Tabula Nr. 6). Piecos pasākumos apstiprinātajiem projektiem līdz 2010. gada 31.
decembrim jau ticis izmaksāts viss apstiprinātais finansējums, savukārt vairākos pasākumos izmaksātā
finansējuma līmenis nav lielāks kā 15% no apstiprinātā finansējuma apjoma.
Tabula Nr. 6. EZF pasākumos sasniegtā rādītāji, dati uz 31.12.2009. (ņemot vērā pirms finanšu līdzekļu pārdales plānoto
21
finansējumu)
Apstiprinātais
pret plānoto
finansējumu

Izmaksātais
pret plānoto
finansējumu

Izmaksātais pret
apstiprināto
finansējumu

101 Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana

79%

79%

100%

103 Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte

4%

2%

67%

104 Sociāli ekonomiskie pasākumi

31%

31%

100%

201 Investīcijas akvakultūras uzņēmumos

16%

2%

12%

202 Ūdens vides pasākumi

20%

20%

100%

204 Zveja iekšējos ūdeņos

0%

0%

0%

205 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

16%

1%

9%

301 Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā

24%

27%

100%

303 Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās

11%

2%

15%

304 Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas

10%

10%

100%

4. prioritārā virziena pasākumi

18%

0%

0%

5. prioritārā virziena pasākumi

7%

5%

74%

Pasākuma nosaukums
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21

Autoru aprēķins, izmantojot LAD datus.
Autoru aprēķins, izmantojot LAD datus.
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Salīdzinot datus par projektiem, kuriem finansējuma izmaksa veikta līdz 2010.gada 31.decembrim (ņemot
vērā pirms finanšu līdzekļu pārdales plānoto finansējumu), pasākumos sasniegtie rādītāji kopumā ir nedaudz
vienmērīgāki nekā rādītāji uz 2009.gada 31.decembri (Tabula Nr. 7). 101. pasākuma projektiem joprojām
izmaksātais finansējums pret plānoto finansējumu ir visaugstākais, attiecīgi 91%, bet 4. prioritārā virziena
pasākumiem izmaksāts tikai 1% un 204. pasākumā arī uz 2010.gada 31.decembri vēl nav finansēts neviens
projekts. Trijos pasākumos tāpat kā uz 2009.gada 31.decembri arī uz 2010.gada 31.decembri ticis izmaksāts
viss apstiprinātais finansējums, savukārt vairākos pasākumos izmaksātā finansējuma līmenis nepārsniedz
35% no apstiprinātā finansējuma apjoma.
Tabula Nr. 7. EZF pasākumos sasniegtā rādītāji, dati uz 31.12.2010.(ņemot vērā pirms finanšu līdzekļu pārdales plānoto
22
finansējumu)
Apstiprinātais
pret plānoto
finansējumu

Izmaksātais
pret plānoto
finansējumu

Izmaksātais pret
apstiprināto
finansējumu

101 Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana

91%

91%

100%

103 Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte

7%

5%

67%

104 Sociāli ekonomiskie pasākumi

38%

38%

100%

201 Investīcijas akvakultūras uzņēmumos

74%

12%

17%

202 Ūdens vides pasākumi

41%

41%

100%

204Zveja iekšējos ūdeņos

20%

0%

0%

205 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

48%

11%

22%

301 Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā

87%

72%

83%

303 Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās

66%

23%

35%

304 Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas

45%

36%

81%

4. prioritārā virziena pasākumi

22%

1%

3%

5. prioritārā virziena pasākumi

30%

10%

35%

Pasākuma nosaukums

Salīdzinot datus par projektiem, kuriem finansējuma izmaksa veikta līdz 2010.gada 31.decembrim, un ņemot
vērā pēc finanšu līdzekļu pārdales plānoto finansējumu, pasākumos sasniegtā rādītāji ir salīdzinoši
vienmērīgāki, jo finansējums ticis pārdalīts no aktivitātēm, kurās pieteikts mazāks publiskais finansējums uz
tām, kurās pieteiktais finansējuma apjoms pārsniedzis plānoto (Tabula Nr. 8). Ņemot vērā plānotā
finansējuma pārdali, nevienam pasākumam izmaksātais finansējums pret plānoto finansējumu nepārsniedz
62% robežu, taču joprojām ir trīs pasākumi, kuriem izmaksāts mazāk kā 5% no plānotā finansējuma.
Tabula Nr. 8. EZF pasākumos sasniegtā rādītāji, dati uz 31.12.2010 (ņemot vērā pēc finanšu līdzekļu pārdales plānoto
23
finansējumu)
Apstiprinātais
pret plānoto
finansējumu
58%
7%
62%
62%
41%

Izmaksātais
pret plānoto
finansējumu
58%
5%
62%
10%
41%

Izmaksātais pret
apstiprināto
finansējumu
100%
67%
100%
17%
100%

20%
47%

0%
11%

0%
22%

301 Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā

34%

28%

83%

303 Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās

66%

23%

35%

304 Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas

24%
37%

19%
1%

81%
3%

30%

10%

35%

Pasākuma nosaukums
101 Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana
103 Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte
104 Sociāli ekonomiskie pasākumi
201 Investīcijas akvakultūras uzņēmumos
202 Ūdens vides pasākumi
204 Zveja iekšējos ūdeņos
205 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

4. prioritārā virziena pasākumi
5. prioritārā virziena pasākumi
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Autoru aprēķins, izmantojot LAD datus.
Autoru aprēķins, izmantojot LAD datus.
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Jāņem vērā, ka rādītāji, kas pasliktinājušies finansējuma pārdales dēļ (piemēram, pasākumā Nr.101 „Zvejas
aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” apstiprinātais finansējums pret plānoto finansējumu nokrities no 91% uz
58%, bet pasākumā Nr.301 „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”
atbilstošais rādītājs nokrities no 87% uz 34%) neliecina par kādām problēmām finansējuma apguvē. Ņemot
vērā augsto pieprasījumu šajos pasākumos, nav jāšaubās par turpmāku finansējuma apgūšanu.
Papildus būtisks rādītājs ir pieteiktais finansējums pasākumu ietvaros pret izsludināto finansējuma apjomu.
Šis rādītājs ļauj novērtēt, vai situācijās, kad izmaksātais finansējums pret plānoto finansējumu ir ļoti zems,
tas noticis zemas atbalsta pretendentu aktivitātes dēļ vai arī zema kopējā izsludinātā finansējuma dēļ. Dati
par šo rādītāju sniegti zemāk redzamajā tabulā (Tabula Nr. 9).
Tabula Nr. 9. EZF pasākumos pieteiktais finansējuma apjoms pret izsludināto finansējuma apjomu (dati uz
24
31.12.2010.)
Aktivitāte
Z101 - Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana
Z103 - Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un
zvejas rīku selektivitāte
Z104 - Sociāli ekonomiskie pasākumi

Plānotais
finansējums

22’668’794,20

Izsludinātais
pret plānoto
finansējumu
92,52%

Pieteiktais pret
izsludināto
finansējumu
125,5%

209’343,16

100,00%

18,8%

Izsludinātais
finansējums

Pieteiktais
finansējums

19’528’609,00

18’068’350,00

1’115’519,00

1’115’519,00

3’201’272,00

3’201’272,00

2’237’760,00

100,00%

69,9%

19’208’351,00

13’100’000,00

29’580’440,67

68,20%

225,8%

Z202 - Ūdens vides pasākumi

3’856’000,00

3’856’000,00

1’743’190,42

100,00%

45,2%

Z204 - Zveja iekšējos ūdeņos

257’226,00

80’000,00

59’841,30

31,10%

74,8%

21’639’335,00

21’639’335,00

22’036’690,70

100,00%

101,8%

6’831’291,00

4’000’000,00

7’611’473,85

58,55%

190,3%

14’666’114,00

14’666’114,00

28’178’340,74

100,00%

192,1%

2'121’675,00

1’400’000,00

665’434,06

65,99%

47,5%

30,64%

58,2%

Z201 - Investīcijas akvakultūras uzņēmumos

Z205 - Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde
Z301 - Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai
mārketinga iekārtās un infrastruktūrā
Z303 - Investīcijas zvejas ostās un zivju
izkraušanas vietās
Z304 - Jaunu noieta tirgu sekmēšana un
reklāmas kampaņas
4. prioritārā virziena pasākumi
KOPĀ

16’092’137,00

4’930’768,00

2’870’591,04

108’517’529,00

86’057’358,00

117’861’900,14

Secināms, ka pasākumos, kuros identificētas lielākās problēmas ar finansējuma apgūšanu (103.pasākumā
„Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte”, kā arī 204.pasākumā „Zveja iekšējos ūdeņos” un
4.prioritārā virziena pasākumos) vērojami dažādi zemās finansējuma apgūšanas iemesli.
103.pasākumā „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte” līdz šim izsludināts viss pieejamais
finansējums, tomēr novērojama ļoti zema atbalsta pretendentu aktivitāte. Citāda situācija vērojama
204.pasākumā „Zveja iekšējos ūdeņos” un 4.prioritārā virziena pasākumos, kur ir salīdzinoši augstāka
atbalsta pretendentu interese, bet tajā pašā laikā izsludināts salīdzinoši neliels finansējuma apjoms (tikai
31% no plānotā kopējā finansējuma atbilstošajos pasākumos). 2011.gadā gan situācija 204.pasākuma un
4.prioritārā virziena pasākumu ieviešanā ir uzlabojusies, un riski līdz ar to samazinājušies.
Sasniedzamie rādītāji
Rīcības programmas galveno mērķu sasniegšanai ir noteikti ietekmes rādītāji, kas raksturo sasniedzamos
rādītājus vidējā termiņā (2010.gadā) un Rīcības programmas darbības beigās (2015.gadā). Aplūkojot tabulu
zemāk, var secināt, ka daļa ietekmes rādītāji vidējā termiņā varētu būt pat pārsnieguši plānoto sasniedzamo
rādītāja līmeni, jo jau 2009.gadā, salīdzinot ar bāzes gadu, zvejas flotes konkurētspēja un produktivitāte ir
pieaugusi par attiecīgi 60% un 66% (Tabula Nr. 10). Ņemot vērā, ka kopumā zvejas flotes konkurētspējai laika
periodā no 2006. – 2009.gadam ir tendence pieaugt, prognozējams, ka šī tendence 2010.gadā nav
mainījusies un sasniedzamā rādītāja pieaugums varētu būt pārsniegts vismaz divas reizes. Neskatoties uz to,
ka zivsaimniecības produktivitāte 2009.gadā ir nedaudz kritusies, prognozējams, ka 2010.gada sasniedzamais
24

Autoru aprēķins, izmantojot LAD datus.

64/198

rādītājs tik un tā tiks pārsniegts. Ņemot vērā šos divus rādītājus, var izdarīt prognozes, ka uz Rīcības
programmas darbības beigām sasniedzamo rādītāju pieaugums tiks sasniegts. Prognozējams, ka Ietekmes
rādītāji – īpatsvars kopējā eksporta vērtībā un zivsaimniecībā nodarbināto skaits, vidējā termiņā netiks
sasniegti, jo jau 2009.gadā attiecīgie rādītāji, salīdzinot ar bāzes gadu, ir ievērojami nokritušies, kas rada
bažas par to, vai tiks sasniegti Rīcības programmas darbības beigās noteiktie sasniedzamie rādītāji.
Kopumā, vērtējot EZF sasniedzamos un līdz šim sasniegtos rādītājus, secināms, ka tie krīzes iespaidā
mainījušies haotiski, bez skaidri identificējamas lineāras tendences. Līdz ar to, plānojot sasniedzamos
rādītājus 2015.gadā, būtu jāpārskata rādītāju bāzes līmeni, izslēdzot krīzes radītās sekas, t.i. 2006.gada vietā
izvēloties par bāzi 2009.gada rādītājus un tiem piemērojot līdzvērtīgus izmaiņu tempus iepriekš
paredzētajiem.
Tabula Nr. 10. EZF sasniegtie un sasniedzamie ietekmes rādītāji.

25

Rādītāja
līmenis bāzes
2006.gadā

Sasniegtais
rādītājs
2007.gadā

Sasniegtais
rādītājs
2008.gads

Sasniegtais
rādītājs
2009.gads

Sasniedzamais
rādītāja pieaugums
2010.gadā

Sasniedzamais
rādītāja pieaugums
2015.gadā

355

436

448

569

27%

38%

12’340

17’787

24’359

20’553

25%

49%

Īpatsvars kopējā eksporta vērtībā, %

3.1

2.1

2.4

2.4

2%

3%

Zivsaimniecībā nodarbināto skaits,
tūkst.

11.6

7.39

7.147

5.827

Saglabājas bāzes
gada līmenī

Saglabājas bāzes
gada līmenī

Rādītāja veids
Zvejas flotes konkurētspēja (nozveja
tonnās vidēji uz flotes vienību)26
Produktivitāte zivsaimniecībā
(saražota produkcija EUR uz
nodarbināto gadā)

Kādi šķēršļi radušies īstenošanas gaitā? Vai tie ir atšķirīgi salīdzinot atsevišķus pasākumus, reģionus,
saņēmēju veidus, vai arī tie sastopami visā programmā? Vai cēloņi ir noteikti? Kas ir darīts, lai situāciju
uzlabotu?
Finansējuma saņēmēju un nozaru asociāciju intervijās identificētie šķēršļi apskatīti sadalījumā pa EZF
prioritārajiem virzieniem, katram no virzieniem apskatot piedzīvotos šķēršļus un līdz šim veiktās aktivitātes
šķēršļu samazināšanai.
Tabula Nr. 11. Šķēršļi un to risināšanas pasākumi 1.prioritārajā virzienā „Pasākumi Kopienas zvejas flotes
27
sabalansēšanai”.
Nr.

Šķēršļa raksturojums

Šķēršļa novēršanas aktivitātes

1.

Pasākums Nr.103 „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un
zvejas rīku selektivitāte” tiek mērķa grupas vidū
uzskatīta par neveiksmīgu, jo atbalstāmie pasākumi ir
ar mazu atbalsta intensitāti un neuzlabo
konkurētspēju. Higiēnas prasības, klāja remonts, u.c.
nav vitāli svarīgas kuģa darba uzlabošanai Šīs
aktivitātes prasa investīcijas, bet neko daudz nedod
konkurētspējas palielināšanai.

Šis jautājums nav līdz šim ticis risināts, jo aktivitātes atbalsta
intensitāte ir maksimāli iespējamā saskaņā ar Eiropas Savienības
likumdošanu, tās papildus paaugstināšana būtu pretrunā ar
Eiropas Komisijas nosacījumiem (PADOMES REGULA (EK) Nr.
1198/2006 (2006. gada 27. jūlijs) par Eiropas Zivsaimniecības
fondu).

2.

Pārāk augsts administratīvais slogs, kas saistīts ar
iepirkuma procedūrām – piemēram, iepirkuma
procedūrā piesakoties vienam pretendentam,
nepieciešams veltīt papildus laiku, lai skaidrotu cenu
pamatotību. Finansējuma saņēmēji uzskata, ka
nepieciešams samazināt projektu vērtēšanas laiku.

Jautājums ticis risināts, pastāvīgi optimizējot administratīvo slogu,
kas saistīts ar projektu iesniegšanu. Vienlaicīgi iepirkumu
problēmu risināšana, piemēram, veicot detalizētu cenu
izvērtēšanu Lauku atbalsta dienestā, rada būtisku administratīvo
slogu vērtēšanas procesā.

25

Autoru aprēķins, izmantojot LAD datus.
Piezīme: Rādītājs attiecas uz visas Latvijas zvejas flotes nozveju, t.sk. tāljūras zvejas flotes.
27
Autoru aprēķins, izmantojot LAD datus.
26
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Tabula Nr. 12. Šķēršļi un to risināšanas pasākumi 2.prioritārajā virzienā „Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos,
28
zivsaimniecības un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings”.
Nr.

Šķēršļa raksturojums

Šķēršļa novēršanas aktivitātes

1.

Finanšu trūkums projektu realizācijai. Uzņēmumiem
nepietiek līdzekļu, lai uzsāktu projektu realizāciju,
nepieciešami avansa maksājumi.

No 2010.gada 8.septembra saskaņā ar 2010.gada 20.jūlija MK
noteikumiem Nr.664 „Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts
valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un
zivsaimniecības attīstībai, izveidojot Kredītu fondu” atbalsta
pretendenti var pieteikties Kredītu fonda līdzekļu aizdevumiem.
Atbalsta mērķis: nodrošināt pieejamību aizdevumiem ar
samazinātu procenta likmi (20% no gada EURIBOR vai RIGIBOR
likmes pluss bankas uzcenojums). Aizdevumu var izsniegt gan
latos, gan eiro, maksimālais aizdevuma termiņš 15 gadi.
Pateicoties šim mehānismam atbalsta pretendentiem, kuriem
apstiprināti projekta pieteikumi Lauku atbalsta dienestā, ir
vienkāršāk saņemt līdzekļus projektu realizācijai.

2.

Projektu pieteikumos mēdz būt mākslīgi palielinātas
izmaksas, tādējādi tiek izsniegti neadekvāti augsti
līdzekļi kādam konkrētam finansējuma saņēmējam, un
citiem finansējuma pretendentiem pāri paliek mazāks
finansējums.

Vērtēšanas procesā tiek rūpīgi izvērtēta norādīto izmaksu
atbilstība tirgus cenām.

3.

Trūkst precīza regulējamu attiecībā uz publisko ūdeņu
piederību, līdz ar to tiek traucēta projektu realizācija.

Problēma tiek risināta, strādājot pie atbilstošām izmaiņām tiesību
aktos.

4.

Pārstrādes uzņēmumiem piesakoties projektiem
205.pasākumā, problēmas rada MVU definīcija. Zivju
pārstrāde ir nozare, kur daudz tiek izmantots roku
darbs. Ja uzņēmumā ir šprotu līnija, tad noteikti strādā
virs 250 darbiniekiem. Lielajiem uzņēmumiem
atbalsta intensitāte it tikai 30%. Apgrozījums bieži
uzņēmumos ir mazs, bet pēc definīcijas skaitās lielais
uzņēmums. Šī iemesla dēļ ražotāji maz iesaistās
projektu iesniegšanā.

Šis jautājums nav līdz šim ticis risināts, jo aktivitātes atbalsta
intensitāte ir maksimāli iespējamā saskaņā ar Eiropas Savienības
likumdošanu, tās papildus paaugstināšana būtu pretrunā ar
Eiropas Komisijas nosacījumiem (PADOMES REGULA (EK) Nr.
1198/2006 (2006. gada 27. jūlijs) par Eiropas Zivsaimniecības
fondu).
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Tabula Nr. 13. Šķēršļi un to risināšanas pasākumi 3.prioritārajā virzienā „Kopējās ieinteresētības pasākumi”.
Nr.

Šķēršļa raksturojums

Šķēršļa novēršanas aktivitātes

1.

Plānošanas perioda sākumā nebija iespējams par
attiecināmām izmaksām uzskatīt neatgūstamu PVN.

Problēma ir atrisināta, šobrīd neatgūstams PVN ietilpst
attiecināmās izmaksās.

2.

Trūkst precīza regulējamu attiecībā uz publisko ūdeņu
piederību, līdz ar to tiek traucēta projektu realizācija.

Problēma tiek risināta, strādājot pie atbilstošām izmaiņām tiesību
aktos.

3.

Pārāk augsts administratīvais slogs, kas saistīts ar
iepirkuma procedūrām – piemēram, iepirkuma
procedūrā piesakoties vienam pretendentam,
nepieciešams veltīt papildus laiku, lai skaidrotu cenu
pamatotību. Tiek arī uzskatīts, ka nepieciešams
samazināt projektu vērtēšanas laiku.

Jautājums ticis risināts, pastāvīgi optimizējot administratīvo slogu,
kas saistīts ar projektu iesniegšanu.

Tabula Nr. 14. Šķēršļi un to risināšanas pasākumi 4.prioritārajā virzienā „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība”.

30

Nr.

Šķēršļa raksturojums

Šķēršļa novēršanas aktivitātes

1.

Trūkst precīza regulējamu attiecībā uz publisko ūdeņu
piederību, līdz ar to tiek traucēta projektu realizācija.

Problēma tiek risināta, strādājot pie atbilstošām izmaiņām tiesību
aktos.

28

Autoru aprēķins, izmantojot LAD datus.
Autoru aprēķins, izmantojot LAD datus.
30
Autoru aprēķins, izmantojot LAD datus.
29
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Nr.

Šķēršļa raksturojums

Šķēršļa novēršanas aktivitātes

2.

4.prioritārajā virzienā rīcība „Zivsaimniecība un
tūrisms” drīkstēja tikt realizēta nodalītā veidā – t.i.
atbalstu varēja saņemt projekti, kas saistīti tikai ar
tūrismu, bet nav saistīti ar zivsaimniecību.

Plānots nākošajā projektu atlases kārtā papildus skaidrot šo
apstākli.

3.

Pašvaldībām rīcība „Ciematu attīstība” nav interesanta,
jo nav iespējams finansēt būtiskos infrastruktūras
objektus, piemēram, ceļu rekonstrukciju pie esošā
pieejamā finansējuma apjoma (pieejamais finansējums
ir pārāk mazs infrastruktūras objektu realizācijai).

Problēma nav atrisināta.

4.

No zivsaimniecības atkarīgās potenciālās teritorijas
noteiktas, balstoties uz statistiskajiem datiem rajonu
līmenī, neskatoties uz to, ka īstās no zivsaimniecības
atkarīgās teritorijas ir tikai atsevišķi pagasti. Ņemot
vērā, ka ZVRG savās stratēģijās pārklāja arī citus
pagastus šo rajonu ietvaros, atbalstu saņēmušas ne
tikai teritorijas, kas saistītas ar zivsaimniecību, bet arī
citas teritorijas, kas ietilpst tajos pašos rajonos. Līdz ar
to īstās zivsaimniecības teritorijas saņēmušas mazāku
ES finansējumu.

Problēma nav atrisināta.

Detalizēts prioritāro virzienu līdzšinējās īstenošanas raksturojums sniegts izvērtējuma 2.7., 2.8., 2.9.un
2.10.sadaļā.

2.6.3. Secinājumi
1. Pārliecinoši lielākais finansējuma apjoms plānots 2.prioritārajā virzienā. Tāpat šajā prioritārajā
virzienā sasniegts augstākais pieteiktā un apstiprinātā finansējuma apjoms. Vienlaicīgi līdz 2010.gada
31.decembrim lielākais izmaksātā finansējuma apjoms vērojams 1.prioritārajā virzienā.
2. Skatot sasniegtos rādītājus pasākumu līmenī, laika posmā līdz 2010.gada 31.decembrim
visveiksmīgāk realizēts 101.un 301.pasākums, kur uzrādīti augsti rezultāti visos sasniegumu rādītājos
(apstiprinātais pret plānoto; izmaksātais pret plānoto; izmaksātais pret apstiprināto). Prognozējams,
ka papildus piešķirtais finansējums šiem pasākumiem tiks veiksmīgi apgūts.
3. Zemākā atbalsta saņēmēju interese līdz šim vērojama 103.pasākumā „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs
un zvejas rīku selektivitāte”, kur laika posmā līdz 2010.gada 31.decembrim apstiprinātā finansējuma
rādītājs pret plānoto finansējumu sasniedzis tikai 7%. Šis rādītājs ievērojami atpaliek no atbilstošiem
rādītājiem citos pasākumos, tādējādi jāpievērš uzmanība šādas zemas intereses iemesliem. Jāņem
vērā, ka šajā pasākumā izsludināts viss pasākumam pieejamais finansējums, tomēr interese ir bijusi
neliela. Vienlaicīgi jāņem vērā, ka šajā pasākumā iespējams intereses pieaugums jauno drošības
prasību dēļ.
4. Neskatoties uz vidējiem rādītājiem attiecībā uz apstiprinātā finansējuma apjomu, vairākos
pasākumos vērojamas problēmas ar projektu realizāciju, kā rezultātā sasniegts zems izmaksātā
finansējuma rādītājs. Pasākumi, kas laika posmā līdz 2010.gada 31.decembrim šajā rādītājā
sasnieguši zemākos rezultātus, ir pasākums Nr.204 „Zveja iekšējos ūdeņos” (šajā pasākumā
izsludināti tikai 30%, nav 100% pieprasījums un ir problēmas ar projektu īstenošanu un apmaksu) un
4.prioritārā virziena pasākumi (izsludināta maza daļa finansējuma un vērojamas problēmas ar
projektu ieviešanu līdz atmaksai), vienlaicīgi jāuzsver, ka šajos pasākumos 2011.gadā vērojama
situācijas uzlabošanās, kā rezultātā mazinājušies identificētie riski. Viduvēji projektu ieviešanas
rezultāti vērojami arī pasākumā Nr. 201 „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” (ir prognozējams, ka,
izsludinot atlikušo finansējumu, būs atbilstošs pieprasījums, bet ir ļoti riskants projektu ieviešanas
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process līdz apmaksai) un pasākumā Nr. 205 „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” (šajā
pasākumā vērojamas problēmas ar projektu apstiprināšanu un īstenošanu līdz apmaksai).
5. Visaugstākos rezultātus projektu realizācijā sasnieguši pasākumi Nr.101 „Zvejas aktivitāšu pilnīga
pārtraukšana”, Nr.104 „Sociāli ekonomiskie pasākumi” un Nr.202 „Ūdens vides pasākumi”. Šajos
pasākumos izmaksātā finansējuma attiecība pret apstiprināto projektu finansējumu sasniedz 100%.
6. 1.Prioritārajā virzienā „Pasākumi Kopienas zvejas flotes sabalansēšanai” novēroti vairāki šķēršļi, kas
rada problēmas finansējuma apgūšanā. Starp būtiskākajiem šķēršļiem identificēta nepietiekoša
atbalsta intensitāte selektivitātes pasākumos un augstais zvejas kuģu vecums. Tādēļ šis pasākums
tiek uzskatīts par neinteresantu mērķa grupai, jo esošā atbalsta intensitāte nerada ekonomiski
racionālu pamatojumu ieviest šo pasākumu. Tāpat, par būtisku šķērsli tiek uzskatīts administratīvais
slogs, kas saistīts ar iepirkuma procedūrām.
7. 2.Prioritārajā virzienā „Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un akvakultūras produktu
apstrāde un mārketings” novēroti tādi šķēršļi, kā finanšu trūkums projektu realizācijai, mākslīgi
palielinātas izmaksas finansējuma pretendentu projektos, pārāk zema atbalsta intensitāte lieliem
pārstrādes uzņēmumiem, precīza regulējuma trūkums attiecībā uz publisko ūdeņu piederību.
8. 3.Prioritārajā virzienā „Kopējās ieinteresētības pasākumi” novēroti tādi šķēršļi, kā precīza regulējuma
trūkums attiecībā uz publisko ūdeņu piederību, kā arī administratīvais slogs, kas saistīts ar iepirkuma
procedūrām. Būtiski gan uzsvērt, ka atsevišķas no šīm problēmām (iekšējo ūdeņu jautājums) jau tiek
risinātas.
9. 4.Prioritārajā virzienā „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” novēroti tādi šķēršļi, kā precīza
regulējuma trūkums attiecībā uz publisko ūdeņu piederību, interpretācijas problēmas attiecībā uz
rīcību „Zivsaimniecība un tūrisms”, rīcības „Ciematu attīstība” pieejamā finansējuma apjoma
neatbilstība pašvaldību vajadzībām, no zivsaimniecības atkarīgo teritoriju pārāk plašs dalījums
(dalījums noteikts rajonu līmenī, lai gan patiesās no zivsaimniecības atkarīgās teritorijas mēdz būt
tikai atsevišķi pagasti nevis visi pagasti attiecīgajos rajonos). Līdz ar to īstās zivsaimniecības teritorijas
saņēmušas mazāku ES finansējumu.
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2.7.

1. prioritārā virziena „Pasākumi kopienas zvejas flotes sabalansēšanai” projektu
rezultāti

2.7.1. Metodoloģija
Izvērtējuma jautājums
Kādi ir pašreizējie 1. prioritārā virziena projektu rezultāti saistībā ar Programmas vidustermiņa mērķiem?
Izpratne par jautājumu
1.Prioritārā virziena pasākumu kopums ir vērsts uz zvejas flotes kapacitāte sabalansēšanu ar pieejamajiem
zivju resursiem saskaņā ar ES un Latvijas ilgtspējīgas zivsaimniecības politikas mērķiem. Tiek vērtētas
izmaiņas zvejas flotes kapacitātē, kā arī īstenotie zvejas kuģu uzlabojumi un sociālekonomiskie pasākumi.
Apakšjautājumi un izvērtēšanas kritēriji
-

-

-

-

Cik daudz zvejas jaudas sabalansēšanas plāni (ZJSP) ir pieņemti? Kādi ir saistītie saglabāšanas
pasākumi (valsts mērogā)? Kādi mērķi ir noteikti zvejas jaudas sabalansēšanas plānos? Kādi
pasākumi tika īstenoti (sagriešana, investīcijas kuģos u.c.)? Vai uzmanība tiek pievērsta īpašiem
„Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
Vidus termiņa (Interim) novērtējums” flotes vai zivju krājumu segmentiem? Kāds ir jaudas un/vai
zvejas piepūles apmērs pa segmentiem, ko ietekmē zvejas jaudas sabalansēšanas plāns?
Cik daudz flotes pielāgošanas shēmas (FPS / Reg 744/2008) ir pieņemtas? Kādi pasākumi tika
īstenoti? Īpaši, cik lielā mērā tika izmantota daļējas pārtraukšanas iespēja? Cik lielā mērā FPS
sekmējis degvielas izmantošanas lietderību?
Papildus projektiem, kas īstenoti ZJSP vai FPS ietvaros, kādi citi projekti tika īstenoti saistībā ar
pagaidu pārtraukšanu, investīcijām kuģos un zvejas rīku selektivitāti?
Cik lielā mērā visi šie pasākumi devuši ieguldījumu ilgtspējīga līdzsvara starp resursiem un zvejas
kapacitāti sasniegšanā?
Vai sociālekonomiskie pasākumi darbojas atbilstoši? Vai ir kādas problēmas saistībā ar īstenošanu?
Kas kavē vai attur potenciālos atbalsta saņēmējus no pieteikšanās? Vai tie kompensē flotes
samazināšanas radītās sekas?
Vai maza mēroga piekrastes zvejas pasākumi darbojas atbilstoši? Vai līdzfinansējuma līmeņi ir
pietiekami?

Analīzē izmantotie kritēriji un datu avoti
Analīzē izmantots Zemkopības ministrijas izstrādātais vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments
„Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns 2007.-2013.gadam”, Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam un grozījumi Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (RP), Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas
plāns 2008. - 2013.gadam ar grozījumiem, Ministru Kabineta noteikumi, kas nosaka finansējuma piešķiršanas
kārtību pasākumu īstenošanai. Analizēti dati par īstenoto projektu rezultatīvajiem rādītājiem un to ietekmi.
Flotes situācija noteikta, pamatojoties uz EK Flotes reģistra datiem un CSP apkopotajiem zvejniecības
uzņēmumu finanšu rādītājiem un iepriekš īstenotajiem pētījumiem.

2.7.2. Izvērtējums
2.7.2.1.

Pasākumi un projekti

Īstenotie projekti
Pirmajā prioritārajā virzienā plānoti četri pasākumi: 101. „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana”, 102.
„Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana”, 103. „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē”
un 104. „Sociāli ekonomiskie pasākumi” (Tabula Nr.15). Zvejas flotes kapacitātes līdzsvarošana ar Latvijai
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pieejamajiem zivju resursiem ir noteikta kā primārais uzdevums zvejniecībā un šī prioritāte atspoguļojas arī
finansējuma sadalījumā prioritārā virziena ietvaros. Ja aplūko publiskā finansējuma sadalījumu, tad var
secināt, ka šajā prioritārajā virzienā visvairāk jeb 19,53 milj. LVL paredzēti zvejas aktivitāšu pilnīgai
pārtraukšanai, pārējiem pasākumiem plānotais finansējums ir ievērojami mazāks. Pasākumam „Sociāli
ekonomiskie pasākumi” attiecīgi plānoti 3,2 milj. LVL, investīcijām zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku
selektivitātē - 1,1 milj. LVL un zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai - 0,7 milj. LVL.
Tabula Nr. 15. Pirmā prioritārā virziena pasākumi
Pasākums

Mērķis

101 zvejas
aktivitāšu pilnīga
pārtraukšana

Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšana
ar
pieejamiem zivju resursiem, zvejas kuģus
nododot sadalīšanai (tajā skaitā sagriešanai
metāllūžņos) vai nododot (dāvinot vai
pārdodot) izmantošanai citiem mērķiem ārpus
zvejas. Atbalsts netiek piešķirts zvejas kuģu
nodošanai aktivitātēm, kas saistītas ar
makšķerēšanu.

-

102 zvejas
aktivitāšu pagaidu
pārtraukšana

Segt radušos zaudējumus zvejas kuģu
īpašniekiem un
zvejniekiem noteiktos zvejas aktivitāšu pagaidu
pārtraukšanas gadījumos:
1. Eiropas Savienības Padome ir pieņēmusi
zvejas resursu atjaunošanas plānu;
2. Eiropas Komisija vai dalībvalsts (tas ir, Latvija)
ieviesusi ārkārtas pasākumus;
3. nav atjaunots zvejniecības līgums starp
Kopienu un trešo valsti vai ievērojami
samazinātas zvejas iespējas starptautiska
zvejniecības līguma vai cita zvejniecības līguma
ietvaros;
4. Eiropas Savienības Padome un Latvija
pieņēmusi zvejas jaudas pārvaldības plānu;
5. kad zvejas aktivitātes jāpārtrauc dabas
katastrofu, ārkārtas zvejas aizliegumu dēļ
saskaņā ar Latvijas lēmumu par sabiedrības
veselības aizsargāšanu, vai citu ārkārtēju
notikumu, kurus nav izraisījuši resursu
saglabāšanas pasākumi;
Modernizēt zvejas floti, uzlabojot darba un
higiēnas
apstākļus, energoefektivitāti, drošību uz kuģa,
nodrošinot zivju uzglabāšanai
atbilstošus apstākļus uz zvejas kuģiem, kā arī
samazinot kuģu degvielas patēriņu
un palielinot zvejas rīku selektivitāti,
nepalielinot zvejas kuģa spēju zvejot zivis,
tādejādi veicinot ilgtspējīgu un atbildīgu
pieejamo zivju resursu izmantošanu.
Veikt kompensācijas izmaksu zvejniekiem pēc
pilnīgas
zvejas darbību pārtraukšanas.

-

103 investīcijas
zvejas kuģu ierīcēs
un zvejas rīku
selektivitātē

104 sociāli
ekonomiskie
pasākumi

31

31

Atbalsta aktivitātes

-

-

-

zvejas
kuģu
nodošana
sadalīšanai
(tai
skaitā
sagriešana metāllūžņos) vai
nodošana (dāvināšana vai
pārdošana)
izmantošanai
citiem
mērķiem
ārpus
zvejniecības, kuri zvejo Baltijas
jūrā (arī Rīgas jūras līcī)
piekrastes zonā vai aiz
piekrastes zonas.
finansiālas
kompensācijas
zvejas kuģu īpašniekiem un
zvejas kuģu apkalpes locekļiem
(zvejniekiem)

Kopējais
publiskais
finansējums
19,53 milj. LVL

3,2 milj. LVL

drošības uz kuģa, darba
apstākļu, higiēnas, produktu
kvalitātes
uzlabošana
un
ieguldījumi selektīvākos zvejas
rīkos;
individuāla zvejas kuģu dzinēju
nomaiņa;
energoefektivitātes
uzlabošana;

1,1 milj. LVL

kompensācijas zvejas kuģu
apkalpes
locekļiem
(zvejniekiem) zvejas
kuģa
pastāvīgas zvejas darbības
pārtraukšanas rezultātā.

0,7 milj. LVL

Avots: LAD dati
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101. pasākums „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” un 104. pasākums „Sociāli ekonomiskie pasākumi” ir
savstarpēji saistīti, jo sociāli ekonomisko pasākumu ietvaros kompensācijas tiek piešķirtas 101. pasākuma
ietvaros no zvejas flotes izņemto zvejas kuģu apkalpes locekļiem. Savukārt 102. pasākuma „Zvejas aktivitāšu
pagaidu pārtraukšana” īstenošana nav uzsākta, jo nav iestājušies gadījumi šī pasākuma īstenošanai. Arī
nozares pārstāvji atzīst šo pasākuma nozīmīgumu.
103. pasākuma „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē” ietvaros tiek atbalstīti dažādi
uzlabojumi zvejas kuģos, kas nepalielina zvejas kuģu spēju zvejot zivis, tādējādi nodrošinot šī pasākuma
pozitīvo ietekmi uz zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanu ar pieejamajiem zivju resursiem, bet vienlaicīgi
pasākumi kļūst mazāk prioritāri potenciālajiem atbalsta saņēmējiem.
Līdz 2009. gada 31. decembrim visvairāk jeb 10 461 890 LVL tika izmaksāti 79 projektiem zvejas aktivitāšu
pilnīgai pārtraukšanai (Tabula Nr.16). 53 projekti šajā pasākumā tika noraidīti un 4 atsaukti. Savukārt, līdz
2010. gada 31.decembrim pilnībā apmaksāti bija kopumā 84 projekti par kopējo summu 11 314 260 LVL,
noraidīti 53 projekti atsaukti 4 un reģistrēti vēl 41 projekts.
Tabula Nr. 16. Izmaksātais finansējums un projektu skaits
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līdz 2010.g.

līdz 2011.g.

Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

10’461 899,66

11’314’260,17

Apstiprinātie (pieteiktie) projekti, skaits

79 (136 (tai skaitā 4 atsauktie))

84 (182 (tai skaitā 4 atsauktie))

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits

79 (0)

84(0)

Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

0

0

Apstiprinātie (pieteiktie) projekti, skaits

0 (0)

0 (0)

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits

0 (0)

0 (0)

Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana

Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana

Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē
Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

16’204,34

51’182,32

Apstiprinātie (pieteiktie) projekti, skaits

5(6)

9(11)

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits

3(0)

7(0)

Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

1’615’680,00

1’995’840,00

Apstiprinātie (pieteiktie) projekti, skaits

187(208)

231(259)

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits

187(0)

187(0)

Sociāli ekonomiskie pasākumi

Pasākuma „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē” līdz 2009. gada 31. decembrim 3
projektiem tika izmaksāti 16’204 LVL, 1 projektam tika lauzts līgums (līdz 2010. gada 31. decembrim 7
projektiem izmaksāti 51’182 LVL). Sociāli ekonomiskajos pasākumos līdz 2009.g. 31. decembrim tika
apstiprināti un apmaksāti 187 no 208 iesniegtajiem projektiem, izmaksājot 1’615’680 LVL vienam projektam
līgums lauzts (uz 31.12.2010. attiecīgi apstiprināts un apmaksāts 231 no 259 projektiem (tai skaitā 1 atsaukts
un 3 līgumi lauzti) par kopējo summu 1’995’840 LVL).

Atbalsta saņēmēji
Vērtējot reģionu griezumā uz 2009.g. 31.decembri apmaksātos projektus, 101. pasākums „Zvejas aktivitāšu
pilnīga pārtraukšana” un 104. pasākums „Sociāli ekonomiskie pasākumi” tika īstenoti Rīgas un Kurzemes
plānošanas reģionos. No 37 101.prioritārā virziena projektiem, par kuriem pieejami dati par īstenošanas
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Avots: LAD dati
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vietu 22 tika īstenoti Rīgas plānošanas reģionā un 15 Kurzemes reģionā. Nedaudz atšķirīga situācija vērojama
sociāli ekonomiskajos pasākumos, no 94 projektiem, par kuriem ir pieejami dati par īstenošanas vietu 47
īstenoti Kurzemes reģionā, 45 Rīgas plānošanas reģionā un 2 Zemgalē. Visi 3 projekti pasākuma „Investīcijas
zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē” ietvaros īstenoti Kurzemē.
Uz 2009.g. 31.decembri 39 projekti (uz 31.12.2010. 43 projekti) īstenoti Baltijas jūras zvejas flotes
sabalansēšanai un attiecīgi 40 projekti (uz 31.12.2010. 41 projekts) piekrastes zvejas flotes sabalansēšanai
(Tabula Nr. 17).
Tabula Nr. 17. „Kuģu ekspluatācijas pastāvīgas pārtraukšanas shēmas 2008.gadam” ietvaros no Latvijas zvejas flotes
33
izņemto zvejas kuģu skaits pa zvejas kuģu segmentiem
Zvejas flotes segments

Izņemto kuģu skaits
kopā uz 31.12.2009.

Zvejas flote aiz piekrastes ūdeņiem

43

Traleri 12–24 m

14

Traleri > 24 m
Tīklu zvejas kuģi > 24 m

17 (19 uz 31.12.2010.)
10

Zvejas flote piekrastē

40 (41 uz 31.12.2010.)

Kopā

81 (84 uz 31.12.2010.)

Sociāli ekonomisko pasākumu ietvaros uz 31.12.2009. kompensācijas saņēmušas 2 sievietes un 185 vīrieši.
Vidējais atbalsta saņēmēja vecums ir 48 gadi. Jaunākais atbalsta saņēmējs ir 21 gadu vecs, bet vecākajam ir
80 gadi. Uz 31.12.2010. šie rādītāji nav mainījušies.

Problēmas
Problēmas ar projektu uzsākšanu un īstenošanu ir bijušas 103. pasākuma „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un
zvejas rīku selektivitātē” atbalsta saņēmējiem, kur notikusi arī viena līguma laušana. Saskaņā ar nozaru
asociāciju un Lauku atbalsta dienesta viedokli, tam par iemeslu bijis privātā finansējuma trūkums.
Šis pats iemesls minams arī skaidrojot zemo atbalsta saņēmēju interesi par šo pasākumu, kurā uz
31.12.2010. bija apgūti tikai 7,3% no izsludinātā finansējuma 700 000 LVL apmērā. Kā atzīst nozaru asociāciju
pārstāvji atbalstāmās investīcijas nav uzskatāmas par produktīvajām investīcijām un neuzlabo uzņēmuma
konkurētspēju, tādējādi tās varētu veikt tikai, ja būtu brīvi finanšu līdzekļi. Paralēli šim aspektam tiek
uzsvērts arī zvejas flotes lielais vecums, kas ietekmē uzņēmēju lēmumu neveikt šādus uzlabojumus zvejas
kuģos ar mazu turpmākās ekspluatācijas perspektīvu. Problēmu padziļina arī prasība par zvejas kuģa
atrašanos ZM zvejas kuģu sarakstā vai Latvijas Kuģu reģistrā 5 gadus. Kā atzīst nozares pārstāvji, tā kā
zvejniecības uzņēmumi pamatā iegādājas lietotus kuģus, 5 gadi ir pārāks ilgs laiks, jo kuģis turpina novecot
un investīciju nozīme mazinās, mazinoties to nākotnes ekspluatācijas laikam.
Kā atzīst Kurzemes zvejnieku asociācijas pārstāvis Igors Markuševskis: „103. pasākums neveiksmīgs, jo
atbalstāmie pasākumi ir ar mazu atbalsta intensitāti un neuzlabo konkurētspēju. Higiēnas prasības, klāja
remonts, u.c. nav vitāli svarīgas kuģa darba uzlabošanai Šīs aktivitātes prasa investīcijas, bet neko daudz
nedot konkurētspējas palielināšanai. Aktivitātes būtu pieņemamas tikai, ja būtu lielāka atbalsta intensitāte.”
Līdzīgu viedokli pauž arī Latvijas Zivsaimnieku asociācijas pārstāvis Inārijs Voits un Ziemeļkurzemes
zivsaimnieku apvienības pārstāvis Jānis Apens, atzīmējot, ka ieguvums projekta realizācijas gadījumā pret
administratīvajām izmaksām ir niecīgs.
Pēc projektu apmaksāšanas 3 gadījumos lauzti līgumi ar sociāli ekonomisko pasākumu projektu pieteicējiem
sakarā ar to, ka tie atsākuši darbu zvejniecībā. Saskaņā ar LAD sniegto informāciju izmaksātais finansējums ir
atmaksāts.
33
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90% no 58, jeb 52 1. prioritārā virziena atbalsta saņēmēji nav saskārušies ar problēmām projekta īstenošanā.
6 aptaujātie uzņēmumi ir pieredzējuši dažādas problēmas projekta īstenošanas gaitā. No tiem 4 problēmas
sagādājusi projektu termiņu ievērošana. Pa vienam respondentam ir norādījuši, ka grūtības bijušas ar
līdzfinansējuma nodrošināšanu un administratīvajā līmenī. Uzņēmumi, kam bija problēmas ar projekta
termiņu ievērošanu, mēģināja pagarināt projektu īstenošanas laiku, tādējādi ietekmējot kopējo EZF
finansējuma apguvi. Pārējos gadījumos atbalsta saņēmēji griezās pēc palīdzības Lauku atbalsta dienestā.

2.7.2.2.

Efektivitāte un iedarbīgums

Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji
Aplūkojot rīcības programmās uzstādītos vidus termiņa rezultatīvos rādītājus (Tabula Nr.18), var secināt, ka
neviens no rādītājiem nav sasniegts atbilstoši plānotajam.
Tabula Nr. 18. Sasniedzamie rādītāji
Rādītājs
Produktivitāte zvejniecībā, apgrozījums tūkst.
Eur/nodarb. gadā
Zvejas flotes tonnāža, tūkst. GT
Zvejas flotes jauda, tūkst kW

35

36

Zvejas
kuģu
skaits,
kuriem
uzlabota
energoefektivitāte saskaņā ar Padomes regulas
(EK) nr.744/2008 7.pantu
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2006.g.

2007.g.

2008.g.

2009.g.

Mērķis
2010.g.

Mērķis 2015.g.

18

22

18,7

17,7

30

40

37,3

33,7

38,23

41,23

32,9

30,5

61,2

57,1

61,08

62,46

51,5

43,1

0

0

0

0

3

5(sasniedzamā rādītāja
līmenis uz 31.12.2012.)

Produktivitāte zvejniecībā palielinājusies 2007.g. uz 22’000 EUR/nodarb.g., kam seko kritums 2009.g. 17’700
EUR/nodarb.g., tādējādi rādītājs par 47% atpaliek no uzstādītā mērķa 30’000 EUR/nodarb.g., pie kam ir
zemāks par 2006.g. bāzes rādītāju. Tas skaidrojams ar nozares ieņēmumu samazinājumu 2009.g., ko
ietekmēja ekonomiskās krīzes izraisītās sekas un zivju cenu samazinājums. Papildus jāņem vērā apstāklis, ka
zvejniecības kopējo produktivitāti ierobežo nozvejas kvotas, kas atsevišķām zivju sugām turpina pakāpeniski
samazināties.
Šie rezultāti skaidrojami ar to, ka prioritārā virziena pasākumi, izņemot zvejas aktivitāšu pilnīgu
pārtraukšanu, neparedz aktivitātes, kas tieši veicinātu zvejniecības produktivitātes pieaugumu. Savukārt,
zvejas aktivitāšu pilnīgas pārtraukšanas rezultātā optimizējot zvejas floti papildus produktivitāte uz vienu
nodarbināto tiek iegūta pateicoties zvejnieku skaita samazinājumam, jo nozvejas apjomi ir pakārtoti
piešķirtajām kvotām. Kā liecina sociāli ekonomisko pasākumu projekti darbinieku skaits zvejniecībā prioritārā
virziena pasākumu ieviešanas rezultātā uz 31.12.2009.g. samazinājies par 187 personām (apstiprināto un
izmaksāto projektu skaits pasākumā), kas sastāda 22,56% no nodarbinātajiem jūras zvejniecībā 2009.g. jeb
829 personām. Līdzīgs samazinājums vērojams arī statistikas datos par nodarbināto skaita izmaiņām, kas
liecina par to, ka no 2007.g. līdz 2009.g. nodarbināto skaits zvejniecībā samazinājies par 182 personām. Tam
būtu jāatstāj nozīmīga ietekme uz produktivitātes pieaugumu. Tomēr kā liecina statistikas dati par nozvejas
apjomiem produktivitātei vērojama augsta korelācija ar nozvejas apjomiem. Pieaugot nozvejas apjomiem
2007.g. pieauga produktivitāte un samazinoties nozvejas apjomiem uz 2009.g. attiecīgi samazinājās
produktivitāte. Līdz ar to var secināt, ka uz šo rādītāju būtiskāka ietekme ir bijusi nevis īstenotajiem
pasākumiem, bet ārējiem apstākļiem, proti, nozvejas apjomam, ko lielā mērā nosaka zvejniecības sektoram
piešķirtās nozvejas kvotas.

34

Avots: LAD dati
Piezīme: Rādītājs attiecas uz visu Latvijas zvejas floti, tai skaitā tāljūras.
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Piezīme: Rādītājs attiecas uz visu Latvijas zvejas floti, tai skaitā tāljūras.
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Zvejas flotes tonnāžas un jaudas pieaugums saistīts ar Eiropas Komisijas lēmumu par coups partis papildu
kapacitātes 11802 GT un 8559 kW apjomā izmantošanas iespēju līdz 2009.gada 31.janvārim, kuras ietvaros
gan 2008., gan 2009.gadā tika iegādāts pa vienam zvejas kuģim, kā arī viena zvejas kuģa iegādi uz esošās
zvejas flotes jaudas pamata, izvedot vienu flotes vienību. Bruto tilpības un dzinēja jaudas pieaugums
izskaidrojams ar šo parametru pieaugumu tāljūras zvejas flotē, bet kuģu bruto tilpība un kopējā dzinēju
jauda pārējos zvejas kuģu segmentos (uz kuriem attiecas RP pasākumi) ir samazinājusies (Tabula Nr.19).
Tabula Nr. 19. Latvijas zvejas flotes kuģu skaita, bruto tonnāžas un galveno dzinēju jaudas izmaiņas no 2006.g.-2010.g.
37
sadalījumā pa zvejas kuģu segmentiem (izņemot tāljūras zvejas kuģus)
Latvijas piekrastes (<12m) zvejas flotes kuģu skaits, bruto tonnāža, galveno dzinēju jauda
Datums

Skaits

GT

kW

01.01.2006.

747

1,277

7,444

01.01.2007.

734

1,218

7,089

01.01.2008.

731

1,195

6,987

01.01.2009.

705

1,080

6,366

01.01.2010.

685

986

5,809

Latvijas aiz piekrastes (12-24m) zvejas flotes kuģu skaits, bruto tonnāža, galveno dzinēju jauda
Datums

Skaits

GT

kW

01.01.2006.

49

1627

6930

01.01.2007.

45

1551

6496

01.01.2008.

41

1432

6057

01.01.2009.

32

1128

4899

01.01.2010.

22

864

3691

Latvijas aiz piekrastes (24-40m) zvejas flotes kuģu skaits, bruto tonnāža, galveno dzinēju jauda traleri
Datums

Skaits

GT

kW

01.01.2006.

67

8755

20827

01.01.2007.

73

8842

19276

01.01.2008.

68

8523

18242

01.01.2009.

65

8383

17889

01.01.2010.

54

7877

17010

Latvijas aiz piekrastes (24-40m) zvejas flotes kuģu skaits, bruto tonnāža, galveno dzinēju jauda tīklu zvejas kuģi
Datums

Skaits

GT

kW

01.01.2006.

45

3618

7310

01.01.2007.

35

2907

5839

01.01.2008.

31

2559

5178

01.01.2009.

29

2433

4903

01.01.2010.

22

1892

3779

Uz 31.12.2009. nav īstenoti projekti zvejas kuģu energoefektivitātes uzlabošanai un situācija nav mainījusies
arī 2010.g., līdz ar to, pastāv risks, ka šī pasākuma mērķis netiks sasniegts. Nozaru asociāciju pārstāvji atzīst,
ka uzņēmumi nav ieinteresēti investēt jaunos zinējos ar samazinātu jaudu divu iemeslu dēļ, pirmkārt,

37

Avots: EK, Flotes reģistra dati
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tādējādi tiek samazināta zvejas kuģa konkurētspēja, otrkārt, Latvijas zvejas flotes vidējais vecums 2010.gadā
ir 23,2 gadi, līdz ar to jauna zinēja uzstādīšana šāda vecuma kuģiem nedos ilgtermiņa pozitīvu rezultātu.

Iedarbīgums
Par īstenoto pirmā prioritārā virziena pasākumu iedarbīgumu liecina atbalsta saņēmēju aptaujas rezultāti un
statistikas dati. Pasākumi būtiski ietekmējuši zvejas flotes kapacitātes izmaiņas (samazinājusies kopējā zvejas
kuģu bruto tonnāža un jauda piekrastes un Baltijas jūrā zvejojošajiem kuģiem (Tabula Nr.19)), tādējādi
pozitīvi ietekmējot atlikušo zvejas kuģu rentabilitātes rādītājus. Lai gan saskaņā ar CSP datiem zvejniecības
uzņēmumu peļņa 2009.g., salīdzinot ar 2008.g. ir samazinājusies, tomēr tā ir ievērojami pieaugusi, salīdzinot
ar 2007.g. (2007.g. zvejniecības ieņēmumu izdevumu starpība bija 3,38 milj. LVL, 2008.g. 5,72 milj. LVL,
2009.g. 5,40 milj. LVL38). Lielākā daļa, jeb 57% atbalsta saņēmēju pasākumu ietekmi uz zvejniecību vērtē
pozitīvi. 36% no atbalsta saņēmējiem uzskata, ka rezultāti zvejniecību nav ietekmējuši, bet 7% uzskata, ka
pasākumiem ir negatīva ietekme uz zvejniecību.
Attēls Nr. 23. Kā Jūs vērtējat zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas pasākumu rezultātus un ietekmi uz zvejniecību?

7%

36%
57%

Pozitīvi, tiem ir būtiska ietekme
Neitrāli, tiem nav būtiska ietekme
Negatīvi, pasākumi situāciju pasliktina

Zvejas aktivitāšu pilnīgas pārtraukšanas pasākuma atbalsta saņēmēji iegūto kompensāciju lielā mērā investē
citās aktivitātēs nozarē. Kā liecina atbalsta saņēmēju aptaujas rezultāti 39% saņemto kompensāciju investē
zvejniecībā un 23% ar zivsaimniecību saistītā jomā, līdz ar to 62% aptaujāto iegūto finansējumu iegulda ar
zivsaimniecības nozari saistītās darbībās.
Tabula Nr. 20. Atbildes uz jautājumu „Kā Jūs esat izmantojis saņemto atbalstu?”
Jautājums:
Kā Jūs esat izmantojis
saņemto atbalstu?

Saņemtās atbildes (skaits)
Saņemtās atbildes (%)

39

Atbildes:
a)
privātām
vajadzībām

b)
investēta
atpakaļ
zvejniecībā

c) investēta ar
zivsaimniecību
saistītā jomā

d)
investēta
zivsaimniecību
nesaistītā jomā

13

24

14

11

21%

39%

23%

18%

ar

Arī nozaru asociācijas atzīst, ka 101. pasākumā izmaksātais finansējums lielā mērā ir atgriezies nozarē,
palīdzot pārvarēt degvielas cenu kāpuma radītās sekas, kā arī ļaujot veikt ieguldījumus infrastruktūras
objektos un produkcijas pirmapstrādē, kā arī zvejas kuģu remontdarbos tādējādi palielinot gan uzņēmumu
konkurētspēju, gan produkcijas pievienoto vērtību.
Mazākā apmērā šo faktu apstiprina arī informācija par īstenotajiem projektiem, kur 7 no 7640 101. pasākuma
atbalsta saņēmējiem, jeb 9,2% ir īstenojuši projektus arī citos EZF pasākumos. Pieci projekti īstenoti 205.
38

Autoru aprēķins, izmantojot CSP datus
Izmantoti dati no atbalsta saņēmēju aptaujas, kas veikta izvērtējuma „Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna 2008.-2013.gadam
shēmas 2008.gadam ieviešanas izvērtējums”, 2010, ietvaros
40
Piezīme: Atbalsta saņēmēju skaits par kuriem pieejama precīza informācija par to īstenotajiem projektiem saskaņā ar ZM datiem
39
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pasākumā –„Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” un divi 103. pasākumā – „Investīcijas zvejas kuģu
ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte”. Šie rādītāji neparāda gadījumus, kad finansējums ieguldīts citos nozares
uzņēmumos vai asociācijās.
Kā pozitīvu faktoru attiecībā uz zvejas flotes sabalansēšanu un nozares optimizāciju var atzīmēt uzņēmumus,
kas līdz ar 101.pasākuma „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” īstenošanu ir beiguši savu darbību
zvejniecībā. Šajā gadījumā līdz ar zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanu, uzņēmumu nozvejas kvotas tiek
pārdalītas citiem zvejniecības uzņēmumiem, sekmējot to produktivitāti, ko atzīst gan nozaru asociāciju, gan
ZM pārstāvji. Kā liecina atbalsta saņēmēju aptaujas rezultāti 22% no aptaujātajiem pārtrauca zvejniecību pēc
zvejas kuģa nodošanas iznīcināšanai.
Kuģu skaita samazinājums, ieviešot 101.pasākumu, saskaņā ar 2010.g. veiktā izvērtējuma „Latvijas zvejas
flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna 2008.-2013.gadam shēmas 2008.gadam ieviešanas izvērtējums”
rezultātiem, „pamatā ietekmē atlikušo zvejas kuģu noslodzi, palielinot nozvejas kvotas uz vienu kuģi un
uzlabojot to ekonomiskos rādītājus. ... Tādējādi tiek mazināta spriedze zvejniecības sektorā un mazināts
spiediens uz zivju resursiem nereģistrētās zvejas veidā, nodrošinot pozitīvu ietekmi uz zivju resursiem.”
Zvejas kuģu ieņēmumu un izmaksu starpība būtiski pieaugusi laikā no 2007.g. līdz 2008.g., savukārt 2009.g.
bija novērojams neliels ekonomiskā snieguma kritums (Attēls Nr.24). Situācija ir atšķirīga dažādos zvejas
kuģu segmentos. Kritums novērots visos segmentos, izņemot zvejas kuģus, kas mazāki par 12 m, šī garuma
kuģiem gan traleriem gan tīklu zvejas kuģiem laikā no 2008.g. līdz 2009.g. šie dati liecina, ka neskatoties uz
to, ka zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas pasākumiem ir pozitīva ietekme uz zvejas kuģu
ekonomiskajiem rādītājiem, tos ietekmē arī dažādi ārējie faktori, kā, piemēram, nozvejas kvotu vai zivju cenu
izmaiņas.
Attēls Nr. 24. Zvejas flotes ieņēmumu un izmaksu starpības dinamika laikā no 2007.g. – 2009.g. (neskaitot tāljūras
zvejas floti), LVL
7000000,00
5715679,00

6000000,00

5396100

5000000,00
4000000,00

3000000,00

3376492,00

2000000,00
1000000,00

0,00
2007

2008

2009

Tomēr pastāv arī alternatīvi viedokļi par zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas pasākumu ietekmi uz
sociālo spriedzi zvejniecībā. Kā atzīst Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes pārstāvis – Jūras kontroles daļas
vadītājs Felikss Klagišs: „Zvejas pārkāpumu skaits vidēji ir palicis tajā pašā līmenī. Galvenie pārkāpumi, kas
tiek reģistrēti ir:
- nepatiesu ziņu sniegšana (galvenokārt zvejnieki, kas darbojas atklātā jūrā);
- zveja bez licences (piekrastes zvejnieki);
- zvejas rīku limita pārsniegšana;
- zveja lieguma vietās.”
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2.7.2.3.

Projektu rezultāti

Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana
101. pasākuma „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” ietvaros atbilstoši „Latvijas zvejas flotes kapacitātes
sabalansēšanas plānam 2008. - 2013.gadam” īstenota viena zvejas flotes samazināšanas shēma - „Kuģu
ekspluatācijas pastāvīgas pārtraukšanas shēma 2008.gadam”, kuras īstenošana tika uzsākta 2008.g. un
noslēgta 2010.g.
Izvērtējot sasniegtos rezultātus atbilstoši „Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plānam 2008. 2013.gadam”, var secināt, ka plānā paredzēto rādītāju proporcionāls samazinājums ir sasniegts zvejas kuģu
segmentos traleriem un tīklu zvejas kuģiem garumā no 24-40m (Tabula Nr.21). Traleru segmentā no 12-24m
ir pārsniegts plānā paredzētais bruto tilpības apjoms, savukārt piekrastes zvejas flotei ir pārsniegts gan
plānotais kopējās dzinēju jaudas samazinājuma apjoms gan kopējās bruto tilpības apjoms. Šī situācija
izskaidrojama ar to, ka pieteikto kuģu jaudas un tilpības parametri ir atšķirīgi no plānā noteiktajiem vidējiem
segmentu jaudas un tilpības parametriem. Piekrastes zonā zvejojošajiem kuģiem atbalsta saņēmēji izvēlējās
atteikties no lielākiem kuģiem, lai nodrošinātu lielāku atbalsta apjomu.
Tabula Nr. 21. Rekomendētais un sasniegtais zvejas flotes kapacitātes samazināšanas apjoms no 2008.gada līdz
2013.gadam uz 2009.gada 31.decembri (iekavās norādīti sasniegtie rādītāji uz 2010.g. 31.decembri) 41
Zvejas flotes segments

Kuģu skaits

Kopējā
jauda kW

dzinēju

Kopējā
bruto
tilpība GT

13’706
7’100,9
(7’540,9)
6’605,1
(6’165,1)

5480
3’240,79
(3’464,79)
2’239,21
(2’015,21)

23
14

2’289
1’785

467
499

9

504

-32

33
17
(19)
16
(14)
Tīklu zvejas kuģi > 24 m
Plānotais samazinājums līdz 2013.gadam
14
Kuģu ekspluatācijas pastāvīgas pārtraukšanas shēmas
10
2008.gadam ietvaros sasniegtais samazinājums
Starpība
4
43
Zvejas flote piekrastē
Plānotais samazinājums līdz 2013.gadam
110
Kuģu ekspluatācijas pastāvīgas pārtraukšanas shēmas
40
2008.gadam ietvaros sasniegtais samazinājums
(41)
Starpība
70
(69)
Kopā
Plānotais samazinājums līdz 2013.gadam
180

9’369
3’659,5
(4’099,5)
5’709,5
(5’269,5)

3’995
1’942
(2’166)
2’053
(1’829)

2’048
1’656,4

1’018
799,79

391,6

218,21

958
1’136,48
(1’143,88)
-178,48
(-185,88)

160
203,08
(207,58)
-43,08
(-47,58)

14’664

5’640

Zvejas flote aiz piekrastes ūdeņiem
Plānotais samazinājums līdz 2013.gadam
70
Kuģu ekspluatācijas pastāvīgas pārtraukšanas shēmas
41 (43)
2008.gadam ietvaros sasniegtais samazinājums
Starpība
29 (27)
Traleri 12–24 m
Plānotais samazinājums līdz 2013.gadam
Kuģu ekspluatācijas pastāvīgas pārtraukšanas shēmas
2008.gadam ietvaros sasniegtais samazinājums
Starpība
Traleri > 24 m
Plānotais samazinājums līdz 2013.gadam
Kuģu ekspluatācijas pastāvīgas pārtraukšanas shēmas
2008.gadam ietvaros sasniegtais samazinājums
Starpība

42

41

Avots: LAD dati uz 01.01.2010.
Piezīme: Izņemot zvejas kuģus, kuri zvejo arī piekrastē un kuru dzinēju jauda mazāka par 75kW
43
Piezīme: Ieskaitot zvejas kuģus, kuri zvejo arī aiz piekrastes un kuru dzinēju jauda mazāka par 75kW
42
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Zvejas flotes segments

Kuģu skaits

Kuģu ekspluatācijas pastāvīgas pārtraukšanas shēmas
2008.gadam ietvaros sasniegtais samazinājums
Starpība

Kopējā
jauda kW

81
(84)
99
(96)

dzinēju

Kopējā
bruto
tilpība GT
3’443,87
(3’672,37)
2’196,13
(1’967,63)

8’237,38
(8’684,78)
6’426,62
(5’979,22)

2010.g. veikts Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna 2008.-2013.gadam shēmas
2008.gadam ieviešanas izvērtējums un atbilstoši izvērtējuma rezultātiem veiktas izmaiņas Latvijas zvejas
flotes kapacitātes sabalansēšanas plānā 2008.-2013.gadam paredzot ieviest papildus pasākumus zvejas
aktivitāšu pilnīgai pārtraukšanai.

Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē
103. pasākumā „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē” visos projektos, kas īstenoti uz
31.12.2009. uzlabota drošība uz zvejas kuģa un uzlaboti darba apstākļi uz zvejas kuģa, savukārt uz
31.12.2010. visvairāk projektos (6 no 7 uzlabota produktu kvalitāte) un iepriekš minētās aktivitātes īstenotas
5 projektos (Tabula Nr.22).
Tabula Nr. 22. Apmaksāto projektu mērķi44
Projekti mērķi

līdz 2010.g.

līdz 2011.g.

1.Projekta rezultātā uzlabota drošība uz zvejas kuģa

3

5

2. Projekta rezultātā uzlaboti darba apstākļi uz zvejas kuģa

3

5

3. Projekta rezultātā uzlaboti higiēnas apstākļi uz zvejas kuģa

2

3

4. Projekta rezultātā uzlabota produktu kvalitāte

2

6

5. Projekta rezultātā uzlabota zvejas kuģa energoefektivitāte

1

1

6. Projekta rezultātā uzlabota zvejas kuģa selektivitāte

0

0

7. Projekta rezultātā veikta zvejas kuģa galvenā dzinēja nomaiņa

0

0

8. Projekta rezultātā veikta zvejas rīku nomaiņa uz zvejas kuģa

0

0

Kopā apmaksāti projekti

3

7

Zvejas kuģa selektivitāte nav uzlabota nevienā projektā, līdzīgi kā nav veikta zvejas kuģa galvenā dzinēja
nomaiņa vai zvejas rīku nomaiņa uz zvejas kuģa.
Visi modernizētie zvejas kuģi ietilpst zvejas kuģu segmentos garumā virs 24m.
Kopējais darbinieku skaits uz zvejas kuģiem, kuriem līdz 31.12.2010. veikti uzlabojumi drošības, darba vai
higiēnas apstākļos ir 29, kas nozīmē, ka 29 personas būs tiešie ieguvēji no pasākumu īstenošanas.
Nozveja uz modernizētajiem zvejas kuģiem pēdējā noslēgtajā gadā zvejas kuģiem, kuri modernizēti līdz
31.12.2010. ir 8811,61t, kas sastāda nepilnus 25% no atbalsta saņēmēju kopējās nozvejas.45

Sociāli ekonomiskie pasākumi
Sociāli ekonomisko pasākumu ietvaros, kompensācijas par nodarbinātības pārtraukšanu zvejniecībā
izmaksātas 187 atbalsta pretendentiem, kas sastāda nepilnus 23% no kopējā nodarbināto skaita zvejniecībā
2009.g. un 81% no nodarbināto skaita izmaiņām zvejniecībā laika periodā no 2008.g. līdz 2009.g. Tas liecina

44
45

Piezīme: Dati ir līdz 2009. gada 31. decembrim un līdz 2010.gada 31. decembrim, izmantoti LAD dati
Piezīme: Datos nav iekļauta informācija par 2 projektiem, kuros 2010.g. uzlabota produktu kvalitāte
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par sociāli ekonomisko pasākumu ievērojamo pozitīvo ietekmi, sniedzot atbalstu kompensāciju veidā
būtiskam zvejniecībā nodarbināto skaitam, kas 101.pasākuma ieviešanas rezultātā zaudējuši darbu.
Kopējie atbalsta pretendentu ienākumi no zvejniecības par pēdējiem 2 gadiem sastāda 1’025’511,3 LVL,
vidēji 5’484,02 LVL uz vienu atbalsta pretendentu. Katram atbalsta pretendentam izmaksāta kompensācija
8’640,00 LVL apmērā, tādējādi kompensācijas apmērs pielīdzināms atbalsta pretendenta ienākumiem no
zvejniecības par 3 gadiem un nepilniem 2 mēnešiem, kas ir pietiekami augsts atlīdzības apmērs, lai bijušie
zvejniecībā nodarbinātajiem būtu iespēja pilnībā vai uz laiku pārtraukt darbu zvejniecības sektorā.
46

Tabula Nr. 23. Uz 31.12.2009. apmaksāto projektu rādītāji
Rādītājs

Kopsumma visiem atbalsta
pretendentiem

Atbalsta pretendentu
skaits

Vidēji uz vienu atbalsta
pretendentu

Atbalsta pretendenta ienākumi no zvejniecības
par pēdējiem 2 gadiem, LVL

1’025’511,3

187

5’484,02

Atbalsta pretendentam vidējā mēneša darba
samaksa no ienākumiem zvejniecībā par
pēdējiem 2 gadiem, LVL

53’075,01

187

283,82

Citi atbalsta pretendenta ienākumi (izņemot
zvejniecību) par pēdējiem 2 gadiem, LVL

69’278,15

44

1’574,50

Zvejošanas laiks uz kuģa, ar kuru pilnīgi
pārtraukta zvejas darbība (pilni mēn.)

7’972,5

187

42,63

Vidēji viens atbalsta pretendents uz zvejas kuģa, ar kuru pilnīgi pārtraukta zvejas darbība zvejojis nepilnus 43
mēnešus, visīsākais zvejošanas laiks ir bijis 13 mēneši, visilgākais 205 mēneši. Tādējādi atsevišķi atbalsta
pretendenti zvejniecības sektorā nostrādājuši īsāku laiku, nekā laiks, kas pielīdzināms kompensācijas
apmēram atbilstoši vidējiem atbalsta saņēmēju rādītājiem.
2.7.3. Secinājumi
1. 101. pasākuma „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” ietvaros atbilstoši „Latvijas zvejas flotes
kapacitātes sabalansēšanas plānam 2008. - 2013.gadam” īstenota viena zvejas flotes samazināšanas
shēma - „Kuģu ekspluatācijas pastāvīgas pārtraukšanas shēma 2008.gadam”. Shēmas rezultātā uz
31.12.2009. (uz 31.12.2010.) no zvejas flotes izņemti 81 (84) zvejas kuģi ar kopējo dzinēju jaudu
6’426,62 (5’979,22) kW un kopējo bruto tilpību 2’196,13 (1’967,63) GT. Zvejas kuģi no zvejas flotes
izņemti visos zvejas kuģu segmentos, izņemot tāljūras zveju, uz kuru neattiecas EZF pasākumu
atbalsts. Zvejas flote aiz piekrastes ūdeņiem samazināta par 41 (43) kuģiem, samazinot kopējo
dzinēju jaudu par 7’100,9 (7’540,9) kW un kopējo bruto tilpību par 3’240,79 (3’464,79) GT, savukārt
piekrastē no zvejas flotes izņemti 40 (41) kuģi ar kopējo dzinēju jaudu 1’136,48 (1’143,88) kW un
kopējo bruto tilpību 203,08 (207,58) GT.
2. „Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plānā 2008. - 2013.gadam” veiktas izmaiņas
paredzot tālāku zvejas flotes kapacitātes pielāgošanu atbilstoši prognozētajiem nozvejas apjomiem
un zvejniecības sektora ekonomiskajiem rādītājiem.
3. Sociālekonomisko pasākumu ietvaros kompensācijas izmaksātas 187 atbalsta pretendentiem, kas
sastāda 87% no kopējā zvejniecībā nodarbināto skaita samazinājuma attiecīgajā laika periodā.
4. Pasākumā „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē” potenciālo atbalsta saņēmēju
aktivitāte ir ļoti neliela un uz 31.12.2009.g. īstenoti 3 projekti, savukārt uz 31.12.2010.g. - 7 projekti.
Pasākuma ietvaros īstenotajos projektos paredzētas investīcijas drošības, darba vai higiēnas apstākļu
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uzlabošanai, no kurām tiešie ieguvēji būs 29 kuģu apkalpes locekļi. Īstenoti projekti arī produktu
kvalitātes un energoefektivitātes uzlabošanai.
5. Būtiskākie iemesli zemajai atbalsta saņēmēju aktivitātei investīcijām zvejas kuģu ierīcēs un zvejas
rīku selektivitātē ir nepievilcīgie atbalsta nosacījumi un zvejas flotes lielais vecums.
6. Līdz 2010.gadam nav sasniegts neviens no uzstādītajiem sasniedzamajiem vidus termiņa
rezultatīvajiem rādītājiem, kas skaidrojams sekojoši:
-

Produktivitāti zvejniecībā vairāk ietekmējuši dažādi ārējie apstākļi, nekā īstenotie pasākumi;

-

Zvejas flotes tonnāžas un jaudas samazinājums nav sasniegts, jo zvejas flotē ienākuši jauni kuģi
tāljūras zvejas kuģu segmentā, uz kuru neattiecās zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas
pasākumi;

-

Rezultatīvais rādītājs - zvejas kuģu skaits, kuriem uzlabota energoefektivitāte netiek sasniegts
potenciālo atbalsta saņēmēju zemās intereses dēļ.
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2.8.

2.prioritārā virziena „Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un
akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” projektu rezultāti

2.8.1. Metodoloģija
Izvērtējuma jautājums
Kādi ir pašreizēji 2. prioritārā virziena projektu rezultāti saistībā ar Programmas vidustermiņa mērķiem?
Izpratne par jautājumu
2.prioritārais virziens aptver pasākumus akvakultūras, zvejas iekšējos ūdeņos, pārstrādes sektoru attīstībai
un zivsaimniecības un akvakultūras produktu mārketingam. Novērtējuma rezultātā analizēta īstenoto
pasākumu ietekme uz prioritārā virziena mērķiem (videi draudzīgas akvakultūras produkcijas audzēšana,
akvakultūras un zivju pārstrādes uzņēmējdarbības attīstība un iekšējo ūdeņu zivju resursu ilgtspējīgas
izmantošanas iespējas) un to ietekme uz vidi.
Apakšjautājumi un izvērtēšanas kritēriji
-

-

-

Kādi projekti tiek īstenoti akvakultūrā? Kas ir prioritārs (produktīvas investīcijas, ūdens vides
pasākumi, sabiedrības veselības vai dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumi)?
Vai prasība par ietekmes uz vidi novērtējumu kavē īstenot akvakultūras projektus? Kas tiek darīts, lai
novērstu šķēršļus?
Vai ražošanas jauda esošajās akvakultūras struktūrās ir palielinājusies? Vai ražīgums ir pieaudzis? Vai
nozarē ir uzlabojusies rentabilitāte, īpaši attiecībā uz MVU? Cik lielā mērā šo attīstību var saistīt ar
EZF?
Vai ir bijušas problēmas ūdens vides, dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības
pasākumu īstenošanā? Kādas? Kas tika darīts, lai tās novērstu?
Kādi ir noteikti rādītāji, lai novērtētu akvakultūras ietekmi attiecībā uz vidi, dzīvnieku un sabiedrības
veselību? Vai šajā posmā ir panākta kāda nozīmīga ietekme?
Kādi projekti ir īstenoti iekšējo ūdeņu zvejas jomā? Kāda ir bijusi prioritāte (kuģu nodošana
izmantošanai citiem mērķiem ārpus zvejas, pagaidu darbības pārtraukšanas, vides, darba apstākļi)?
Vai ir bijušas kādas problēmas īstenošanas gaitā? Kas tika darīts, lai tās risinātu?
Kādi projekti ir īstenoti pārstrādē un tirdzniecībā? Vai ir bijušas kādas problēmas īstenošanas gaitā?
Kas tika darīts, lai tās risinātu? Cik lielā mērā tie veicina nozares konkurētspēju un ilgtspējību?

Analīzē izmantotie kritēriji un datu avoti
Analīzē izmantots Zemkopības ministrijas izstrādātais vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments
„Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns 2007.-2013.gadam”, Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam un grozījumi Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (RP), Ministru Kabineta noteikumi, kas nosaka
finansējuma piešķiršanas kārtību pasākumu īstenošanai. Analizēti dati par īstenotajiem projektiem, projektu
rezultatīvajiem rādītājiem un to ietekmi, kā arī apkopots atbalsta saņēmēju viedoklis gan par grūtībām
projektu īstenošanas procesā, gan projektu ieguvumiem. Pamatojoties uz CSP datiem analizētas situācijas
izmaiņas nozarē.

2.8.2. Izvērtējums
2.8.2.1.

Pasākumi un projekti

Īstenotie projekti
Otrajā prioritārajā virzienā plānoti pieci pasākumi: 201. „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”, 202. „Ūdens
vides pasākumi”, 203. „Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana”, 204. „Zveja iekšējos ūdeņos” un 205.
„Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” (Tabula Nr.24). Ja aplūko publiskā finansējuma sadalījumu, tad
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var secināt, ka šajā prioritārajā virzienā visvairāk, jeb 21,64 milj. LVL tika piešķirti zvejas un akvakultūras
apstrādei, kam seko investīcijas akvakultūras uzņēmumos (19,21 milj. LVL). Būtiski mazāk finansējums tika
piešķirts ūdens vides pasākumiem (3,86 milj. LVL) un akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana (1,27 milj.
LVL), bet vismazāk – zvejai iekšējos ūdeņos, t. i., 0,26 milj. LVL.
Tabula Nr. 24. Otrā prioritārā virziena pasākumi
Pasākums

Mērķis

Zvejas un
akvakultūras
produktu
apstrāde

Palielināt zvejas un akvakultūras
produktu
pievienoto
vērtību,
paaugstināt darba drošību un darba
ražīgumu, samazināt negatīvu ietekmi
uz vidi, nodrošināt produktu kvalitāti,
tai skaitā samazināt kaitīgas vielas
zivju produktos, kā arī ražot jaunus
produktus
un
izmantot
zivju
apstrādes
blakusproduktus
un
atkritumus



Modernizēt akvakultūras uzņēmumus
un uzlabot to darbību, attīstīt
tradicionālās akvakultūras metodes,
attīstīt jaunu un īpaši pieprasītu
ūdensdzīvnieku sugu audzēšanu, kā
arī īstenot tādas akvakultūras
metodes, kas būtiski samazina
negatīvu ietekmi uz vidi



Investīcijas
akvakultūras
uzņēmumos
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Atbalsta aktivitātes








Kopējais
publiskais
finansējums

investīcijas apstrādes uzņēmumu ražošanas
būvju jaunbūvē,
esošo
būvju
rekonstrukcijā
(ieskaitot
nepieciešamo būvmateriālu iegādi),
jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde
un uzstādīšana, kas nodrošina ražošanas
procesus vai ražošanas blakusproduktu un
atliekvielu izmantošanu

21,64
LVL

milj.

investīcijas akvakultūras ražošanas būvju
jaunbūvē un esošo būvju rekonstrukcijā
(ieskaitot nepieciešamo būvmateriālu iegādi);
investīcijas jaunu ražošanas iekārtu, tehnikas
un aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai;
tādu iekārtu iegāde un uzstādīšana, kas
aizsargā akvakultūras dzīvniekus pret
plēsīgajiem savvaļas dzīvniekiem;
investīcijas
pamatlīdzekļos
mazumtirdzniecības
veikšanai,
ja
mazumtirdzniecība
ir
uzņēmējdarbības
sastāvdaļa un tā notiek akvakultūras
audzētavas teritorijā, sīkajiem (mikro) un
mazajiem uzņēmumiem.

19,21
LVL

milj.

Ūdens vides
pasākumi

Veicināt jaunus akvakultūras veidus,
kuros ir iekļauta vides, dabas resursu
un
ģenētiskās
daudzveidības
aizsardzība un stiprināšana, kā arī
ainavu
un
akvakultūras
zonu
tradicionālo iezīmju apsaimniekošana



Maksājumi par zivju dīķu platību, ja kopējā
atbalstam pieteiktā dīķu platība nav mazāka
par trim hektāriem un katra dīķa platība nav
mazāka par 0,1 hektāru un tā ir reģistrēta
nekustamā
īpašuma
valsts
kadastra
informācijas sistēmā kā zeme zem zivju
dīķiem vai zivju dīķi; atbalsta pretendents to ir
reģistrējis Lauksaimniecības datu centrā kā
akvakultūras dzīvnieku novietni; to izmanto,
lai audzētu akvakultūras dzīvnieku produkciju
pārdošanai atbilstoši šo noteikumu prasībām.

3,86 milj. LVL

Akvakultūras
dzīvnieku
slimību
ierobežošana

Akvakultūras
dzīvnieku
kontrole un to izskaušana

slimību



Akvakultūras dzīvnieku neeksotisko slimību
kontrole un uzraudzība

1,27 milj. LVL

Zveja iekšējos
ūdeņos

Zvejas attīstība iekšējos ūdeņos un
konkurētspējas
veicināšana,
modernizējot zvejas infrastruktūru un
iekārtas, uzlabojot zvejas produktu
kvalitāti un samazinot negatīvo
ietekmi uz vidi.



Investīcijas krastā bāzētas infrastruktūras
būvniecībai, rekonstrukcijai un aprīkošanai,
tai skaitā iekārtu un tehnikas iegādei un
uzstādīšanai, lai veiktu zveju iekšējos ūdeņos
komerciālos nolūkos

0,26 milj. LVL
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Pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”, kuram plānots vislielākais publiskā finansējuma
apjoms no 2. Prioritārā virziena pasākumiem, tika atbalstītas aktivitātes, kuras ir saistītas ar investīcijām
apstrādes uzņēmumu ražošanas būvju jaunbūvē, esošo būvju rekonstrukcijā (ieskaitot nepieciešamo
būvmateriālu iegādi), kā arī jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu, kas nodrošina
ražošanas procesus vai ražošanas blakusproduktu un atliekvielu izmantošanu. Arī otrais pēc finansējuma
lielākais pasākums, „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”, ir saistīts ar ražošanas investīcijām. Var secināt,
pēc piešķirtā finansējuma apjoma, par prioritāti tiek uzskatītas produktīvas investīcijas, nevis ūdens vides
pasākumi.
Nozares pārstāvji izvirza citas prioritātes – Latvijas zivju audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Oļegs
Nemeņonoks un Latvijas Zvejnieku federācijas priekšsēdētājs Ēvalds Urtāns par svarīgāko pasākumu min
ūdens vides pasākumus. Oļegs Nemeņonoks uzsver, ka šis pasākums nodrošina iespēju audzēt zivis nevis
traucējot dabai, bet gan veicinot dabas saglabāšanu un daudzveidību.
Līdz 2009. gada 31. decembrim visvairāk jeb 771,2 tūkstoši LVL tika izmaksāti 27 projektiem ūdens vides
pasākumos (Tabula Nr.25). Pieci šī pasākuma projekti netika apstiprināti. Savukārt, līdz 2010. gada
31.decembrim – 1,56 milj. LVL – 67 projektiem, seši – netika apstiprināti.
Tabula Nr. 25. Izmaksātais finansējums un projektu skaits
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Līdz 2010.g.

līdz 2011.g.

Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

189’940

2’296’405

Apstiprinātie (pieteiktie) projekti, skaits

11 (34)

35 (68)

6 (0)

14 (7)

Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

123’722

1’970’266

Apstiprinātie (pieteiktie) projekti, skaits

27(77)

83 (188)

4 (1)

16 (13)

Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

771’152

1’569’328

Apstiprinātie (pieteiktie) projekti, skaits

27 (32)

67 (73)

0 (27)

0 (67(

Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

0

0

Apstiprinātie (pieteiktie) projekti, skaits

0 (0)

3 (4)

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits

0 (0)

0 (0)

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits
Investīcijas akvakultūras uzņēmumos

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits
Ūdens vides pasākumi

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits
Zveja iekšējos ūdeņos

Pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” līdz 2009. gada 31. decembrim 6 projektiem tika
izmaksāti 189,9 tūkstoši LVL, 23 projekti netika apstiprināti (līdz 2010. gada 31. decembrim 21 projektiem 2,30 milj. LVL). Mazāka finansu līdzekļi tika izmaksāti pasākuma „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” pieciem projektiem 124,7 tūkstoši LVL, 50 projekti netika apstiprināti (līdz 2010. gada 31. decembrim – 29
projektiem 1,97 milj. LVL).
Neviens projekts līdz 2010. gada 31. decembrim nav apmaksāts pasākumā „Zveja iekšējos ūdeņos”.
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Atbalsta saņēmēji
Šajā prioritātē uz 31.12.2009 visvairāk apstiprināto projektu jeb 19 ir Kurzemes un Vidzemes reģionos
(Tabula Nr.26). Tiem seko ar 16 projektiem– Pierīgas reģions un ar 7 projektiem– Zemgales reģions.
Vismazāk jeb 3 apstiprinātie projekti ir Latgales reģionā. Ja aplūko datus, no kuriem reģioniem ir pieteikti
projekti, tad var atklāt, ka visaktīvāk un visvairāk projektu (45) ir pieteikušas Kurzemes reģionā darbojošies
komersanti. Aktīvi ir arī Vidzemes (35) un Pierīgas reģiona (31) komersanti. Tiem seko Latgales reģiona (14) .
Vismazāk aktīvie ir Zemgales (10) reģiona komersanti.
Tabula Nr. 26. Pieteikto un apstiprināto projektu skaita sadalījums pa reģioniem līdz 31.12.2009
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Kurzemes

Vidzemes

Pierīgas

Latgales

Zemgales

Pieteikto projektu skaits prioritārajā virziena (% no
kopējā pieteiktā skaita)

45 (33%)

35 (26%)

31 (23%)

14 (10%)

10 (7%)

Apstiprināto projektu skaits (% no kopējā)

19 (30%)

19 (30%)

16 (25%)

3 (5%)

7 (11%)

Apstiprināto projektu skaits pret pieteikto projektu
skaitu

42%

54%

52%

21%

70%

Investīcijas akvakultūras uzņēmumos, apstiprināto
projektu skaits

3

11

7

2

4

Ūdens vides pasākumi, apstiprināto projektu skaits

12

7

4

1

3

Zvejas
un
akvakultūras
apstiprināto projektu skaits

4

1

5

0

0

produktu

apstrāde,

Ja aplūko līdz 2009. gada 31. decembrim apstiprināto projektu attiecību pret pieteikto, var secināt, kas
viskvalitatīvākos projektus iesniedz Zemgales reģiona uzņēmumi. Lai gan tie ir iesniegušas vismazāk projektu,
tomēr 70% to projektu tikuši apstiprināti. Savukārt, viszemākais radītājs ir Latgales reģiona organizācijām,
tikai 21% to projektu tikuši apstiprināti. Viens no secinājumiem, kāpēc tik maz projektu otrajā prioritātes
virzienā tiek atbalstīti Latgalē, šī reģiona projekti tiek iesniegti visnotaļ maz un to kvalitāte ir zemāka.
Visvairāk projektu ir apstiprināti Pierīgas reģiona, kurā ir otrs zemākais bezdarba radītājs valstī - 9,6% (uz
2011. gada 31. janvāri), Rīgā – 8,2% - un trešais lielākais IKP uz vienu iedzīvotāju – 5’370 LVL (2008. gads). Arī
Kurzemes reģionā, kurā ir otrs lielākais apstiprināto projektu skaits, ir salīdzinoši augsts IKP uz vienu
iedzīvotāju – 5’579 LVL (otrs lielākais aiz Rīgas) un vidēji rādītāji bezdarba ziņā (11, 8%). Var secināt, ka
lielākoties projekti ir apstiprināti reģionos, kuros ir salīdzinoši augsta sociāli ekonomiskā attīstība. Savukārt,
maz projektu ir iesniegti un apstiprināti reģionos ar zemākiem sociāli ekonomiskiem rādītājiem – Latgales un
Zemgales reģionos. Tādejādi otrā prioritārā virziena atbalstītie projekti tieši nesekmē reģionu sociāli
ekonomisko rādītāju izlīdzināšanos.

Problēmas
Saskaņā ar atbalsta saņēmēju aptauju, 52% respondentu jeb 23 atbalsta saņēmējiem nav bijušas problēmas
projektu īstenošanā, bet 48% jeb 21 atbalsta saņēmējam tādas ir bijušas. No tiem, kuriem ir bijušas
problēmas, visvairāk jeb 11 respondenti sastapās ar problēmu ievērot projektu termiņu. 9 respondenti
sastapās ar administratīva rakstura problēmām un 7 – ar līdzfinansējuma nodrošināšanu. Tikai 2 respondenti
sastapās ar problēmu, ka to projekts neatbilst programmas nosacījumiem. Var secināt, ka lielākas
problēmas, ar kurām sastopas projektu realizētāji, ir administratīvas un termiņu ievērošana.
Savukārt fokusgrupā nozares pārstāvji atzina, ka arī ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras varētu kalpot
par šķērsli atsevišķu atbalsta pretendentu dalībai pasākumos.
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2.8.2.2.

Efektivitāte un iedarbīgums

Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji
Aplūkojot rīcības programmā uzstādītos vidus termiņa rādītājus (Tabula Nr.27), var secināt, ka produktivitāte
zvejas produktu apstrādē 2009. gadā par 41% pārsniedz 2010.gadam izvirzīto sasniedzamo rādītāju, par 33%
- 2015. gadam. Savukārt, produktivitāte akvakultūrā par 7% ir zem 2010. gada sasniedzamā rādītāja un 12% 2015. gada rādītāja. Līdz ar to pastāv liela iespēja, ka 2010.g. un 2015.g. sasniedzamie rādītāji tiks sasniegti
un pasākumi būs bijuši efektīvi attiecībā pret izvirzītiem rādītājiem.
Tabula Nr. 27. Sasniedzamie rādītāji
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Rādītājs

2006.g.

2007.g.

2008.g.

2009.g.

Mērķis
2010.g.

Mērķis
2015.g.

Produktivitāte zvejas produktu apstrādē, tūkst. EUR uz
nodarbināto gadā

15

19

27.1

24

17

18

Produktivitāte akvakultūrā, tūkst. EUR uz nodarbināto
gadā

3.9

5.3

4.6

3.7

4.0

4.2

Ja aplūko šo radītāju tendences gadu griezumā, var secināt, ka abi šie rādītāji tika sasniegti jau 2007. gadā,
kad vēl nebija īstenots neviens liels projekts Eiropas Zivsaimniecības fonda ietvaros, un tie būtiski kritās
iesākoties krīzei, t. i., 2009.gadā, tādējādi to izmaiņas ir vērtējamas pamatā makroekonomisko procesu
ietekmes rezultātā. Tādejādi, pastāv iespēja, ka sasniedzamie rādītāji to uzstādīšanas brīdī bija izvirzīti
situācijai neadekvāti - pārlieku zemi - un tie neraksturo arī akvakultūras nozares būtiskās attīstības
tendences (Tabula Nr.28) vai arī netika prognozēta tik strauja ekonomiskā izaugsme vai ekonomikas
pārkaršana laika posma no 2006. līdz 2008.gadam.
Gan akvakultūras produkcijas, gan nodarbināto skaits ir būtiski samazinājies – 2009. gadā produkcijas apjomi
veidoja 71% no 2007. gadā sasniegtā, bet nodarbināto skaits – 82%. Ir pieaugušas enerģijas izmaksas, tās
2009. gadā veidoja 36% no nozares apgrozījuma, t. i., par 13% vairāk kā 2007. gadā.
Uz rīcības programmas vājo sasaisti ar nozares attīstības tendencēm norāda Latvijas Zivsaimnieku asociācijas
prezidents Inārijs Voits. Viņš uzskata, ka: “Otrās prioritātes pasākumiem ir salīdzinoši lieli ieguldījumi, tomēr
gan akvakultūras produkcijas apjomi, gan nozveja iekšējos ūdeņos samazinās, tādejādi investīcijām nav
pietiekoši liela atdeve. Tāpēc būtiski ir jāizvērtē projektu pieteikšanas kritēriji”. Līdzīgas domas ir arī Latvijas
Zivrūpnieku savienības valdes priekšsēdētājam Imantam Cīrulim un Latvijas Zvejnieku federācijas
priekšsēdētājam Ēvaldam Urtānam. Viņi uzskata, ka finansējums šim virzienam ir ļoti liels, bet nav redzama
investīciju atdeve nozares griezumā, tāpēc ir nepieciešami uzlabojumi piešķirto finansu līdzekļu monitoringā,
tos sasaistot ar visas nozares attīstības tendencēm. Arī Latvijas Zivju audzētāju asociācijas pārstāvis Oļegs
Nemeņonoks atzīst, ka: „investīcijām atsevišķos pasākumos nav atdeves, tamdēļ būtiski ir vērtēt, kur
investīcijas aiziet, un kāda ir atdeve zivsaimniecības sektoram, vienlaicīgi norādot, ka atsevišķi pasākumi
nodrošina uzņēmumu ekonomisko dzīvotspēju un rentabilitāte būs redzama tikai pēc 3 gadiem”. Savukārt
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „Bior” pārstāvji uzskata, ka nozarē ir
nepieciešamas investīcijas un infrastruktūras uzlabošana, tamdēļ šie pasākumi noteikti nepieciešami
turpmākajai attīstībai, kas ļautu nodrošināt ES standartiem atbilstošas akvakultūras produkcijas ražošanu.
Tabula Nr. 28. Akvakultūras nozares attīstība

Akvakultūras produkcija izmaiņas % pret 2007. gada tonnām
Saldūdens akvakultūras produkcijas eksporta īpatsvars akvakultūras produkcijā
Izmaiņas akvakultūras nodarbinātībā (100% = 2007. gads)

50
51

51

2007.g.

2008.g.

2009.g.

100%

80%

71%

-

2%

17%

100%

105%

82%

Avots: izmantoti CSP dati
Avots: izmantoti CSP dati
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2007.g.

2008.g.

2009.g.

-357.0

-32.5

429.9

Personāla izmaksas, % no apgrozījuma

22%

33%

22%

Enerģijas izmaksas, % no apgrozījuma

23%

21%

36%

Izejvielu, materiālu, pakalpojumu un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (bez
energoresursu iegādes izmaksām), % no apgrozījuma

47%

66%

40%

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (tūkst. LVL)

Iepretī iepriekš minētām akvakultūras nozares tendencēm var novērot arī eksporta un peļņas pieaugumu.
2009. gadā eksporta īpatsvars akvakultūras produkcijā sastādīja 17%. Tas 2009. gadā pieauga vairāk nekā 8
reizes. Arī peļņas rādītāji uzlabojas, ja 2007. gadā nozare strādāja ar 357 tūkstošu latu zaudējumiem, tad
2009. gadā jau ar 430 tūkstošu latu peļņu. Pieaug arī produktivitāte zvejas produktu apstrādē, to apstiprina
arī Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tā, salīdzinot ar 2007. gadu, ir pieaugusi par 60%.

Iedarbīgums
Aptaujājot atbalsta saņēmējus, var konstatēt, ka uzņēmumos saņemtā ES finansējuma rezultātā ir
palielinājušās ražošanas jaudas, produktivitāte un rentabilitāte (Attēls Nr. 25). 72% no 43 respondentiem uz
jautājumu: “Vai Jūsu uzņēmumā saņemtā ES finansējuma rezultātā ir palielinājusies ražošanas jauda?”,
atbildēja apstiprinoši. 70% respondentu atbildēja apstiprinoši uz līdzīgu jautājumu par produktivitāti un 74%
– par rentabilitāti.
Attēls Nr. 25. Atbalsta saņēmēju darbības izmaiņas pēc finansējuma saņemšanas
Vai Jūsu uzņēmumā saņemtā ES finansējuma rezultātā ir
palielinājušās ražošanas jauda?

Vai Jūsu uzņēmumā saņemtā ES finansējuma rezultātā ir
palielinājusies produktivitāte?

7%

12%

21%

19%
72%

Jā

Daļēji

70%

Nē

Jā

Daļēji

Nē

Vai Jūsu uzņēmumā saņemtā ES finansējuma rezultātā ir palielinājusies rentabilitāte?

9%
16%

74%

Jā

Daļēji

Nē
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Novērojumi par pieaugušo produktivitāti zvejas produktu apstrādē apstiprina arī Centrālās statistikas
pārvaldes dati. Tā, salīdzinot ar 2007. gadu, ir pieaugusi par 60%. Var secināt, ka sniegtais atbalsts šiem
uzņēmumiem, ir bijis iedarbīgs uz ko norāda arī Latvijas zivju audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
Oļegs Nemeņonoks. Viņš uzskata, ka liela daļa akvakultūras uzņēmumu nebankrotēja un tika saglabātas
darba vietas, pateicoties šai atbalsta programmai. Tomēr arī viņš uzskata, ka atdeve no šīs programmas ir
jāizvērtē atsevišķi pa pasākumiem, piemēram, no pasākuma „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” nav
redzama atdeve, tādēļ ir būtiski vērtēt, kāda ir publiskā finansējuma atdeve zivsaimniecības sektoram. Viņš
uzsver, ka liela daļa investīciju neveicina sektora attīstību.

Vides un pārtikas drošība
Eksperti uzskata, ka pasākumi ir veicinājuši vides un pārtikas drošību. Pārtikas un veterinārā dienesta
dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas eksperts Andris Vaiders uzskata, ka EZF ir bijusi
nozīmīga ietekme pārtikas drošības uzlabošanā – uzņēmumi iegādājās jaunas modernas tehnoloģiskas
iekārtas, tiek izmantotas nekaitīguma prasībām atbilstošas izejvielas, produktu sastāvdaļas un iepakošanas
materiāls, tas ļāva uzņēmumiem nomainīt novecojušās iekārtas ar jaunām mūsdienu vides un pārtikas
drošības izpratnei atbilstošākām. Uz nepieciešamību arī turpmāk investēt infrastruktūras uzlabošanā norāda
Bior “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” direktors Rafaels Joffe. Viņš
uzsver, ka otrās prioritātes pasākumi noteikti ir nepieciešami turpmākajai attīstībai.
Lielākai daļai šī pasākuma atbalsta saņēmēju (54% jeb 24 uzņēmumiem) nepieciešamība pēc vides
novērtējuma nav traucējusi projekta ieviešanu. Turklāt 34% (15 uzņēmumiem) nav bijis nepieciešams vides
novērtējums. Tikai 5 uzņēmumiem (11%) vides novērtējuma nepieciešamība ir traucējusi projektu ieviešanu.
Tādejādi var secināt, ka pasākumi ir veicinājuši vides un pārtikas drošību, un šo prasību īstenošana nav
traucējusi uzņēmumiem ieviest projektus.
Tabula Nr. 29. Projektu vides, dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības rādītāji
Pasākums
Investīcijas
akvakultūras
uzņēmumos
Ūdens vides
pasākumi
Zvejas un
akvakultūras
produktu apstrāde

52

52

Mērķis

Indikators

Rezultatīvie rādītāji

Mērvienība

akvakultūras metožu īstenošana,
kas būtiski samazina negatīvu
ietekmi uz vidi

Jā/nē

-

-

-

-

dīķu platība Natura 2000
teritorijās

ha

produktu
kvalitātes
nodrošināšana, tai skaitā kaitīgu
vielu
samazināšana
zivju
produktos

Jā/nē

objektu vienību skaits, kas
ieguvuši uzlabotus
higiēnas/darba apstākļus

gab.

negatīvās ietekmes uz vidi
samazināšana

Jā/nē

objektu vienību skaits, kas
ieguvuši uzlabotus vides
apstākļus

gab.

darba drošības palielināšana

Jā/nē

objektu vienību skaits, kas
ieguvuši uzlabotus
higiēnas/darba apstākļus

gab.

blakusproduktu un atkritumu
izmantošana

Jā/nē

-

-

Avots: LAD dati
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Lauku atbalsta dienesta projektu uzraudzības datubāzē ir iekļauti ar vides, dzīvnieku un sabiedrības veselību
saistīti mērķi, indikatori un rādītāji. (Tabula Nr. 29). Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes projektiem ir
visizvērstākie mērķi un to rezultatīvie rādītāji. Savukārt, pasākumos „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”
un „Ūdens vides pasākumi” tie ir pārlieku vispārīgi. Tādejādi nav iespējams precīzi noteikt īstenoto projektu
izmērāmo ietekmi uz vidi, dzīvniekiem un sabiedrības veselību.

2.8.2.3.

Projektu rezultāti

Investīcijas akvakultūras uzņēmumos
Visvairāk apstiprināto projektu šajā pasākumā, līdz 2009. gada 31. decembrim, ir Vidzemes reģionā (Tabula
Nr. 26). Tajā ir apstiprināti 11 projekti. Tam seko ar 7 projektiem Pierīgas reģions, ar 4 projektiem – Zemgales
reģions un ar 3 projektiem – Kurzemes reģions. Vismazāk jeb 2 apstiprinātie projekti ir Latgales reģionā. Ja
aplūko datus, no kuriem reģioniem ir pieteikti projekti, tad var atklāt, ka visaktīvāk, visvairāk projektu (23), ir
pieteikuši Vidzemes reģionā darbojošies uzņēmumi. Aktīvi ir arī Kurzemes un Pierīgas reģiona uzņēmumi, tie
ir pieteikuši pa 17 projektiem. Tiem seko Latgales reģiona uzņēmumi – 12 projekti. Vismazāk aktīvi ir
Zemgales reģiona uzņēmumi – 6 projekti. Ja aplūko apstiprināto projektu attiecību pret pieteikto, var
secināt, kas viskvalitatīvākos projektus iesniedz Zemgales reģiona uzņēmumi. Tie ir iesnieguši vismazāk
projektu, tomēr 67% to projekti tiek apstiprināti. Savukārt, viszemākais radītājs ir Latgales reģiona
uzņēmumiem – tikai 17% to projektu ir apstiprināti.
Visvairāk apmaksāti projekti ir mērķi akvakultūras uzņēmumu modernizēšana un to vispārējās darbības
uzlabošana (Tabula Nr. 30). 3 šādi projekti tika apmaksāti līdz 2009. gada beigām un vēl 11 projekti 2010.
gadā, piemēram, foreļu audzētavas ierīkošana Madonas novadā un siltūdens zivju audzēšanas ceha
paplašināšana Ķekavas novadā. Tam sekoja – tradicionālo akvakultūras metožu attīstīšana, piemēram, dīķu
rekonstrukcija. Līdz 2009. gadam 2 šādi projekti tika apmaksāti un vēl 8 projekti 2010. gadā, piemēram, dīķu
rekonstrukcija. Projektu, kuri samazina negatīvu akvakultūras ietekmi uz vidi, ir salīdzinoši maz. Tikai viens
projekts tika apmaksāts līdz 2009. gadam un vēl 4 projekti 2010. gadā. Neviens no apmaksātajiem
projektiem neattīsta jaunu un īpaši pieprasītu ūdens dzīvnieku sugu audzēšanu.
Tabula Nr. 30. Apmaksāto projektu mērķi
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Projekti mērķi

līdz 2010.g.

līdz 2011.g.

akvakultūras uzņēmumu modernizēšana un to vispārējās darbības uzlabošana

3

14

tradicionālo akvakultūras metožu attīstīšana

2

10

akvakultūras metožu īstenošana, kas būtiski samazina negatīvu ietekmi uz vidi

1

5

jaunu un īpaši pieprasītu ūdens dzīvnieku sugu audzēšanas attīstīšana

0

0

Kopā apmaksāti projekti

4

16

Ja 2009. gadā akvakultūras nozarē darbojās 51 uzņēmums, ieskaitot arī zemnieku saimniecības un
pašnodarbinātas personas, tad līdz 2009. gada 31. decembrim šajā pasākumā tika apmaksāti projekti, kurus
īstenoja 8% no nozares dalībniekiem. Savukārt 2010. gadā šīs radītājs pieauga gandrīz vai 4 reizes, t. i., tika
apmaksāti (arī pabeigti) 16 uzņēmumu projekti, t. i., 31% no 2009. gada akvakultūras nozares dalībniekiem.
Ja aplūko šo 16 uzņēmumu finansu datus, tad var secināt, ka 2009. gadā to kopējais apgrozījums veidoja 29%
no akvakultūras nozares apgrozījuma, kurš 2009. gadā bija 2,4 milj. LVL. Interesanti, ka šie 16 uzņēmumi
kopumā 2009. gadā strādāja ar 122,2 tūkstošu LVL zaudējumiem, kamēr pārējie nozares dalībnieki – ar 552,1
tūkstošiem peļņu. Var secināt, ka, lai gan uzņēmumu, kuru projekti tika pabeigti un pilnībā apmaksāti, veido

53

Piezīme: dati ir līdz 2009. gada 31. decembrim un līdz 2010.gada 31. decembrim
Avots: LAD dati
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būtisku apgrozījumu daļu, tomēr īstermiņā tie darbojas ar zemāku rentabilitāti kā citi nozares dalībnieki.
Iespējamais skaidrojams šo komersantu zemākai rentabilitātei ir veiktās investīcijas, šo projektu realizācijai.
Ja aplūko, kā īstenotie komersantu projekti varētu ietekmēt akvakultūras produkciju, tad var secināt, ka, ja
piepildīsies projektu īstenotāju prognozes, tad šo 16 projektu rezultātā akvakultūras produkcijas apjomi
varētu pieaugt par 216 tonnām, jeb par 42% no 2009. gada akvakultūras produkcijas apjoma.
Tabula Nr. 31. Projektu sagaidāmā ietekme uz produkcijas apjomiem
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Produkcija

Pieaugums (t/g)

Produkcijas apjomi
2009. gada (t)

% no 2009. gada
produkcijas apjomiem

Saldūdenī audzētās foreles

73

11,4

637%

Karpas

30

436,8

7%

Asari

1

0,7

200%

Citas sugas

112

68,1

164%

Inkubatorā
izaudzēto
saldūdenī
audzēto foreļu mazuļu skaits

21’600 (gab.)

-

-

Inkubatorā izaudzēto
mazuļu skaits

312’000 (gab.)

-

-

citu

sugu

Aplūkojot datus zivju sugu griezumā, var secināt, ka lielākais pieaugums ir sagaidāms foreļu produkcijas
apjomu pieaugumā. Projektu īstenotāji paredz, ka publiskās investīcijas radīs 73 tonnu foreļu pieaugumu
gadā. Tas ir par 6 reizēm vairāk par akvakultūras nozares foreļu produkcijas apjomu 2009. gadā. Divas reizes
varētu pieaugt arī asaru produkcijas apjomi. Mazāka ir šo projektu ietekme uz karpu produkcijas apjomiem,
t. i., to sagaidāmais pieaugums veidos 7% no 2009. gada karpu produkcijas apjomiem.

Ūdens vides pasākumi
Līdz 2009. gada 31. decembrim ūdens vides pasākumos tika atbalstīti 27 projekti. No tiem visvairāk atbalstīto
projektu ir Kurzemes reģionā. Tajā ir apstiprināti 12 projekti. Tam seko ar 7 projektiem Vidzemes reģions, ar
4 projektiem – Pierīgas reģions. Vismazāk jeb viens apstiprināts projekts ir Latgales reģionā. Savukārt, 2010.
gadā tika atbalstīti 34 projekti.
2009. gadā ūdens vides pasākumu ietveros finansiālais atbalsts ir piešķirts 3 441 ha dīķu. Projektu iesniedzēji
atbalstam pieteica 79% no to apsaimniekotās akvakultūras dīķu platības, no kuras 62% atrodas dabas
daudzveidības aizsargājamās Natura 2000 teritorijās.

Zveja iekšējos ūdeņos
Uz 31.12.2010. ir apstiprināti 3 projekti. Viens projekts paredz uzņēmuma aprīkošanu ar jaunām,
modernizētām iekārtām, kas nepieciešamas uzņēmuma darbības uzlabošanai, modernizācijai un
konkurētspējas veicināšanai, lai attīstītu un palielinātu zveju iekšējos ūdeņos, kā arī nākotnē uzsāktu jaunus
darbības veidus, kas saistīti ar zvejnieku saimniecību attīstību Salacgrīvas novadā. Divi projekti apstiprināti
Burtnieku novadā un viens no tiem paredz izbūvējot krastā bāzētu infrastruktūru, lai veicinātu komerciālās
zvejas attīstību, paaugstinātu konkurētspēju un samazinātu ietekmi uz vidi Burtnieku ezerā un otrs attīstīt
zvejas infrastruktūru uzbūvējot jaunu laivu novietni. Projektu īstenošanu šajā aktivitātē saskaņā ar iesaistīto
pušu viedokli līdzīgi kā citās aktivitātēs, kurās plānotas investīcijas ūdenstilpņu infrastruktūrā apgrūtina
normatīvo aktu trūkums, kas noteiktu publisko ūdeņu pārvaldību.
54

Avots: izmantoti CSP un LAD dati
Piezīme: t/g – tonnas gadā
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Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings
Līdz 2009. gada 31. decembrim zvejas un akvakultūras produktu apstrādes pasākumā tika atbalstīti 9 projekti
un 6 pilnībā apmaksāti (pabeigti). No tiem visvairāk atbalstīto projektu ir Pierīgas reģionā (Tabula Nr. 26).
Tajā ir apstiprināti 5 projekti. Tam seko ar 4 projektiem Kurzemes reģions un viens projekts – Vidzemes
reģionā. Savukārt, 2010. gadā apmaksāto jeb pilnībā pabeigto projektu skaits zvejas un akvakultūras
produktu apstrādē un mārketingā pieauga līdz 14 projektiem.
Diemžēl Lauku atbalsta dienesta datubāzē ir diezgan trūcīga informācija par projektu izlaides (output)
rādītājiem (Tabula Nr. 32). Tikai par 5 pieciem no 14 projektiem ir dati par uzlaboto apstrādes objektu skaitu
un raksturojumu. Ir uzlaboti 8 apstrādes objektu ražošanas sistēmas (kvalitātes un tehnoloģiskie
jauninājumi), tie nodrošina augstāku produkcijas kvalitāti, tai skaitā, kaitīgu vielu samazināšanu zivju
produktos, piemēram, saldētavas ražošanas jaudas palielināšana. Ir uzlaboti 4 apstrādes objekti, kuri
paaugstina higiēnas un darba apstākļus, piemēram, iegādāta ūdens recirkulācijas iekārta. Viens – uzlabo
vides apstākļus, t.i. mazina ražošanas negatīvo ietekmi uz vidi.
Tabula Nr. 32. Uzlabotie apstrādes objekti
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Apstrādes objekti

Skaits

Uzlaboti higiēnas/darba apstākļus

4

Uzlabotas ražošanas sistēmas (kvalitātes, tehnoloģiskie jauninājumi)

8

Uzlaboti vides apstākļi

1

Kopā apmaksāti projekti

14

Ja aplūko šo 14 uzņēmumu finansu datus, kuri jau pabeidza projektus šajā pasākumā, tad var secināt, ka
2009. gadā to kopējais apgrozījums veidoja 18% no zivrūpniecības apgrozījuma, kurš 2009. gada bija 107,4
milj. LVL. Interesanti, ka šie 16 uzņēmumi kopumā 2009. gadā strādāja ar 2.1 milj. LVL peļņu, kamēr pārējie
nozares dalībnieki – ar 2,5 milj. LVL zaudējumiem. Var secināt, ka uzņēmumu, kuru projekti tiek apmaksāti,
veido gan būtisku nozares apgrozījuma daļu, gan to rentabilitātes rādītāji ir labāki nekā citiem nozares
dalībniekiem.
2.8.3. Secinājumi
1. Projekti tiek īstenoti četros pasākumos: 201. „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”, 202. „Ūdens
vides pasākumi”, 204. „Zveja iekšējos ūdeņos” un 205. „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”.
Aplūkojot finansējuma sadali - prioritāras ir produktīvas investīcijas, t.i. pasākumi „Zvejas un
akvakultūras produktu apstrāde” un „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”, bet nozares pārstāvji,
kā prioritāro uzsver – ūdens vides pasākumus.
2. 201. pasākumā „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” uz 31.12.2010.g. pamatā apmaksāti projekti
ar mērķi uzņēmumu modernizēšana un to vispārējās darbības uzlabošana (14) un tradicionālo
akvakultūras metožu attīstīšana (10).
3. Akvakultūras produkcijas apjomi un produktivitātes akvakultūras nozarē samazinās, bet eksporta
apjomi pieaug. Nozares peļņa pieaug, bet uzņēmumi, kuri ir iesaistījušies 201. pasākuma projektu
īstenošanā darbojas ar finansiāliem zaudējumiem.
4. Pateicoties EZF 201.pasākuma finansiālajam atbalstam, saskaņā ar projektu īstenotāju veiktajām
prognozēm, akvakultūras nozares produkcijas apjoms varētu pieaugt par 42%.

55

Piezīme: Dati par 5 no 14 projektiem (citiem šāda informācija nav pieejama)
Avots: izmantoti LAD dati
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5. Ūdens vides pasākumos (202.) uz 31.12.2009. tika atbalstīti 27 projekti, finansiālo atbalstu piešķirot
3’441 ha dīķu, bet uz 31.12.2010. jau 34 projekti. 2009.g. projektu iesniedzēji atbalstam pieteica 79%
no to apsaimniekotās akvakultūras dīķu platības, no kuras 62% atrodas dabas daudzveidības
aizsargājamās Natura 2000 teritorijās.
6. 204. pasākumā „Zveja iekšējos ūdeņos” nav pabeigts neviens no 3 apstiprinātajiem projektiem.
Projektu īstenošanu šajā aktivitātē, saskaņā ar iesaistīto pušu viedokli, līdzīgi kā citās aktivitātēs,
kurās plānotas investīcijas ūdenstilpņu infrastruktūrā, apgrūtina normatīvo aktu trūkums par
publisko ūdeņu piederību.
7. 205. pasākuma „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” ietvaros lielākoties tiek realizēti projekti,
kuri uzlabo ražošanas sistēmas, bet maz projektu– samazina negatīvo ietekmi uz vidi. Uzņēmumu,
kuru projekti tiek apmaksāti, veido gan būtisku nozares apgrozījuma daļu, gan to rentabilitātes
rādītāji ir labāki nekā citiem nozares dalībniekiem.
8. Lauku atbalsta dienesta projektu uzraudzības datubāzē iekļautie ar vides, dzīvnieku un sabiedrības
veselību saistītie rādītāji ir pārlieku vispārīgi. Tādejādi nav iespējams precīzi noteikt īstenoto projektu
izmērāmo ietekmi uz vidi, dzīvniekiem un sabiedrības veselību.
9. Lielākajai daļai atbalsta saņēmēju, saskaņā ar aptaujas datiem, nav bijušas problēmas projektu
īstenošanā. Tiem, kuriem ir bijušas problēmas, visbiežāk sastapās ar problēmu ievērot projektu
termiņu.
10. Rīcības programmās uzstādītie vidus termiņa sasniedzamie rādītāji - produktivitāte zvejas produktu
apstrādē 2009. gadā par 41% pārsniedz 2010.gadam izvirzīto, bet produktivitāte akvakultūrā par 7%
ir zem 2010. gada sasniedzamā rādītāja.
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2.9.

3. prioritārā virziena „Kopējās ieinteresētības pasākumi” projektu rezultāti

2.9.1. Metodoloģija
Izvērtējuma jautājums
Kādi ir pašreizējie 3. prioritārā virziena projektu rezultāti saistībā ar Programmas vidustermiņa mērķiem?
Izpratne par jautājumu
3.prioritārā virziena ietvaros tiek atbalstīti pasākumi ekonomiski spēcīgu zivsaimniecības nozares uzņēmumu
attīstības veicināšanai un struktūru konkurētspējas uzlabošanai, vides aizsardzības pasākumi un pasākumi,
kas sekmē ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu, kā arī šo mērķu sasniegšanai var tikt izmantoti kopīgas
rīcības pasākumi. Novērtējums fokusēts uz īstenoto pasākumu un atbalsta saņēmēju profilu analīzi, nosakot
pasākumu atbilstību prioritārā virziena un Zivsaimniecības fonda mērķiem.
Apakšjautājumi un izvērtēšanas kritēriji
- Kādi projekti ir īstenoti „kopējās ieinteresētības” pasākuma ietvaros? Īpaši, cik lielā mērā pasākums,
kas atbalsta sadarbību un labākās pieredzes apmaiņu starp organizācijām, nodrošina, ka tiek
īstenotas vienlīdzīgas iespējas? Kas ir atbalsta saņēmēji (piemēram, sabiedriskas organizācijas,
kooperatīvi, valsts iestādes u.c.)? Vai ir bijušas kādas problēmas īstenošanas gaitā? Kas tika darīts, lai
tās risinātu?
- Kādi projekti ir īstenoti „ūdens faunas un floras aizsardzības un attīstības” pasākuma ietvaros? Kas ir
atbalsta saņēmēji (zinātniskās institūcijas, sabiedriskas organizācijas u.c.)? Vai ir bijušas kādas
problēmas īstenošanas gaitā? Kas tika darīts, lai tās risinātu?
- Kādi projekti ir īstenoti „investīciju zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” pasākuma ietvaros? Cik
projekti sniedz ieguldījumu produktu kvalitātes, darba apstākļu (ieskaitot drošību) uzlabošanā,
energo -efektīvās iekārtās? Kas ir atbalsta saņēmēji (ostu vadība, sabiedriskās organizācijas)? Vai ir
bijušas kādas problēmas īstenošanas gaitā? Kas tika darīts, lai tās risinātu?
- Kādi projekti ir īstenoti „jaunu noieta tirgu sekmēšanas un reklāmas kampaņu” pasākumā? Kas ir
atbalsta saņēmēji (sabiedriskas organizācijas, valsts iestādes u.c.)? Vai ir bijušas kādas problēmas
īstenošanas gaitā? Kas tika darīts, lai tās risinātu?
- Kopumā, cik lielā mērā 3. prioritārā virziena ietvaros realizētie pasākumi ir sekmējuši sektora
darbību, labākus darba apstākļus, ilgtspējīgāku ražošanu, augstāku preču kvalitāti, labāku zivju un
akvakultūras produktu mārketingu?
- Cik lielā mērā mērķi un prioritātes, kas izklāstītas RP ir īstenoti (komunikācija, atlases kritēriji un
procedūras)?
- Kādi ir rādītāji, lai novērtētu 3. Prioritārā virziena sociāli ekonomisko un vides ietekmi? Vai ir kāda
uzskatāma ietekme šajā posmā?
Analīzē izmantotie kritēriji un datu avoti
Analīzē izmantots Zemkopības ministrijas izstrādātais vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments
„Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns 2007.-2013.gadam”, Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam un grozījumi Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (RP), Ministru Kabineta noteikumi, kas nosaka
finansējuma piešķiršanas kārtību pasākumu īstenošanai. Analizēti dati par īstenotajiem projektiem, projektu
iesniedzējiem, projektu rezultatīvajiem rādītājiem un to iespējamo sociālekonomisko un vides ietekmi, kā arī
grūtībām projektu īstenošanas procesā. Apkopots atbalsta saņēmēju viedoklis.
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2.9.2. Izvērtējums
2.9.2.1.

Pasākumi un projekti

Īstenotie projekti
Trešajā prioritārajā virzienā tiek realizēti četri pasākumi: 301. „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai
mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”, 302. „Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība”, 303.
„Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” un 304. „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas
kampaņas” (Tabula Nr. 33). Ja aplūko publiskā finansējuma sadalījumu, tad var secināt, ka visvairāk jeb 14,7
milj. LVL tika plānoti investīcijām zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās, kam seko investīcijas ražošanas,
pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā (6,8 milj. LVL) un jaunu noieta tirgu sekmēšanai un
reklāmas kampaņām, 2,1 milj. LVL. Vismazāk – pasākumam „Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība”
(2,0 milj. LVL).
Līdz 2009. gada decembrim procentuāli visvairāk jeb 71% no pasākuma paredzētā publiskā finansējuma tika
apstiprināts projektiem investīcijām ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā (2010.
gada decembrī – arī 71%), kam seko 68% investīcijām zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās (2010. – 70%),
20% – jaunu noieta tirgu sekmēšanai un reklāmas kampaņām (2010. – 49%). Pasākumā „Ūdens faunas un
floras aizsardzība un attīstība” nav apstiprināts neviens projekts. Arī pēc paredzētās publiskās finansējuma
sadales var secināt, ka prioritāte ir investīcijas infrastruktūrā.
Tabula Nr. 33. Trešā prioritārā virziena pasākumi
Pasākums

Mērķis

Investīcijas zvejas
ostās un zivju
izkraušanas vietās

Uzlabot zvejas produktu
izkraušanai
un
uzglabāšanai nepieciešamo
infrastruktūru ostās, kā arī
nodrošināt
kvalitatīvus
ostas
pakalpojumus
zvejniekiem

56

Atbalsta aktivitātes





Kopējais
publiskais
finansējums

zvejas kuģu piestātņu, zivju izkraušanas
un zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietu
un infrastruktūras rekonstrukciju un
modernizāciju, tajā skaitā jaunu iekārtu,
tehnikas un aprīkojuma iegāde un
uzstādīšana, kā arī zvejas darbību
datorizētas pārvaldības nodrošināšana,
zivju tirdzniecības (izsoles) vietu izveide
un izkrauto zivju uzglabāšanas apstākļu
nodrošināšana;
ostās,
kuras
nav
iesaistītas
starptautiskajos kravu pārvadājumos,
molu rekonstrukcija un modernizācija,
zvejas kuģu uzturēšanas un remonta
ierīču iegāde un uzstādīšana

14,7 milj. LVL

Ūdens faunas un
floras aizsardzība
un attīstība

atbalstīt zušu (Anguilla
anguilla sugas Eiropas
zušu) ielaišanu Latvijas
ezeros.



zušu ielaišana ezeros

2,0 milj. LVL

Investīcijas
ražošanas,
pārstrādes vai
mārketinga
iekārtās un
infrastruktūrā

atbalstīt
investīcijas
ražošanas, pārstrādes vai
mārketinga iekārtās un
infrastruktūrā,
kuru
ieviešanas rezultāts ir
pieejams
plašākam
zivsaimniecības
nozares



investīcijas akvakultūras, zivju apstrādes
un pārstrādes iekārtās un infrastruktūrā

6,8 milj. LVL

56

Avots: MK noteikumi
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Pasākums

Mērķis

Atbalsta aktivitātes

Kopējais
publiskais
finansējums

pārstāvju lokam
Jaunu noieta tirgu
sekmēšana un
reklāmas
kampaņas

veicināt Latvijā saražoto
zivsaimniecības produktu
patēriņa pieaugumu un
produkcijas noieta tirgu
paplašināšanos





reklāmas kampaņu rīkošana
dalība starptautiskā izstādēs
tirgus izpēte, kā arī patērētāju aptauju
veikšana

2,1 milj. LVL

Pasākumi – „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās”, un „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai
mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” ir cieši saistīts ar investīcijām infrastruktūrā. Savukārt, atlikušie divi
pasākumi ir vērsti uz investīcijām zivju resursu atjaunošanai un mārketinga aktivitātēm. Pasākuma „Ūdens
faunas un floras aizsardzība un attīstība” mērķis ir atbalstīt zušu ielaišanu Latvijas ezeros, saskaņā ar EK
apstiprināto Latvijas Nacionālo zušu krājumu pārvaldības plānu 2009.-2013.g., bet pasākuma „Jaunu noieta
tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas” – palielināt saražoto zivsaimniecības produktu patēriņa pieaugumu
un produkcijas noieta tirgus paplašināšanos. Var secināt, ka lielākoties publiskais finansējums tiek atvēlēts
infrastruktūras projektiem, kuri uzlabo nozares dalībniekiem pieejamību konkurētspējīgai infrastruktūrai, bet
tieši netiek atbalstīta sadarbība un labākas pieredzes apmaiņa starp organizācijām, izņemot kopīgi
mārketinga pasākumi.
Arī nozaru pārstāvji – Kurzemes Zvejnieku asociācijas vadītājs Igors Markuševskis un Latvijas Zivsaimnieku
asociācijas prezidents Inārijs Voits – uzskata, ka pasākumi, kuri paredz investīcijas infrastruktūrā, ir
nozīmīgākie trešajā prioritātē, jo tie palielina zvejnieku konkurētspēju, uzlabojot arī produkcijas kvalitāti. Arī
Zemkopības ministrijas pārstāvji atzīst, ka šajā periodā palielinājusies zvejnieku aktivitāte projektos, kas
saistīti ar zivju pirmapstrādi. Savukārt, Latvijas Zivrūpnieku savienības valdes priekšsēdētājs Imants Cīrulis
uzsver arī pasākuma „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas” nozīmību. Viņš uzskata, ka tas ir
reāls atbalsts zivrūpniecības atpazīstamībai un eksporta veicināšanai. Fokusgrupas dalībnieki, kas pārstāv
makšķernieku asociāciju, atzīmēja, ka būtu nepieciešams apsvērt finansējuma piešķiršanu RP paredzētajiem
zivju dabisko resursu atražošanas pasākumiem.
Kopumā līdz 2009. gada 31. decembrim trešajā prioritārajā virzienā tika apmaksāti trīs projekti – divi projekti
pasākuma „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” un viens „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un
reklāmas kampaņas”. Līdz 2009. gada 31. decembrim visvairāk jeb 239,0 tūkstoši LVL tika izmaksāti diviem
projektiem pasākumā „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” (Tabula Nr. 34). Deviņi šī
pasākuma projekti netika apstiprināti. Savukārt, līdz 2010. gada 31.decembrim – 3,34 milj. LVL – 11
projektiem. 14 projekti – netika apstiprināti.
Tabula Nr. 34. Izmaksātais finansējums un projektu skaits
Līdz 2010.g.

57

Līdz 2011.g.

Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā
Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

0

1’931’898

Apstiprinātie (pieteiktie) projekti, skaits

1 (3)

4 (14)

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits

0 (0)

2 (2)

Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība

57

Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

0

0

Apstiprinātie (pieteiktie) projekti, skaits

0 (0)

0 (0)

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits

0 (0)

0 (0)

Avots: LAD dati
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Līdz 2010.g.

Līdz 2011.g.

Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās
Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

238’954

3’344’968

Apstiprinātie (pieteiktie) projekti, skaits

3 (12)

12 (26)

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits

2 (0)

7 (4)

Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas
Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

115’247

405’412

Apstiprinātie (pieteiktie) projekti, skaits

1 (1)

6 (6)

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits

1 (0)

5 (0)

Pasākuma „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas” līdz 2009. gada 31. decembrim vienam
projektam – piedalīšanās starptautiskā izstādē “World Food Moscow 2009” - tika izmaksāti 115, 25 tūkstoši
LVL (līdz 2010. gada 31. decembrim 6 projektiem - 405, 41 LVL). 2009. gadā neviens projekts netika
apmaksāts pasākumā „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”, savukārt
2010. gadā četriem projektiem tika apmaksāti1,93 milj. LVL.

Atbalsta saņēmēji
No 5 apstiprinātiem projektiem līdz 2009. gada decembrim četri tika realizēti Kurzemes reģionā un viens
mārketinga pasākums ārvalstīs.
Trešajā prioritārajā virzienā projektus varēja iesniegt biedrības un nodibinājumi, vietējās pašvaldības un
atvasinātās publiskās personas. Tikai pasākumā „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās
un infrastruktūrā” projektus varēja iesniegt arī valsts kapitālsabiedrības. Līdz 2010. gada 31. decembrim tika
apmaksāti 19 projekti. Lielāko daļu jeb 14 projektu īstenoja biedrības un 4 – atvasinātās publiskās personas.

Problēmas
Četriem no sešiem intervētajiem atbalsta saņēmējiem nav bijušas problēmas projektu īstenošanā. Abi diviem
no tiem, kuri ir bijušas problēmas, minēja, ka tās bija saistītas ar projekta termiņa ievērošanu.
Savukārt, nozares pārstāvji – Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienības pārstāvis J. Apens, Latvijas Zvejnieku
federācijas priekšsēdētājs Ē. Urtāns, Latvijas Zivrūpnieku savienības valdes priekšsēdētājs I. Cīrulis un Latvijas
Zivsaimnieku asociācijas prezidents I. Voits – norāda uz būtisku problēmu pasākuma investīcijas zvejas ostās
un zivju izkraušanas vietās īstenošanās gaitā, t.i. tiek modernizēta ostu infrastruktūra, kura nav pietiekami
saistīta ar zvejniecību un nesekmē zvejniecības nozares attīstību. I. Voits arī norāda, ka realizētie projekti,
kurās pašvaldība sadarbojas ar zvejniekiem, ir veiksmīgi piemēri, kā lokāli attīstīt zvejniecības nozari.
Neskatoties uz nozaru asociāciju nostāju īstenotie projekti izpilda visus nepieciešamos vērtēšanas kritērijus
un rādītājus.
Savukārt, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece Sniedze Sproģe norāda, ka pašvaldību iesaistīšanos
projektu īstenošanā pasākumā „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” sākotnēji kavēja
teritoriālā reforma un likumdošanas trūkums attiecībā uz publisko ūdeņu piederību. Uz likumdošanas
trūkumu par publisko ūdeņu piederību norāda visas pasākumā iesaistītās puses. Jānis Apens norāda arī citu
problēmu šajā pasākumā. Viņš stāsta: “Noteikts, ka nedrīkst tikt atbalstītas ražošanas iekārtas. Zivju
saldēšana nodefinēta kā ražošana – kura netiek attiecināta uz šī pasākuma atbalstāmajām izmaksām, bet
ātrsaldēšana kā pirmapstrāde – tiek attiecināta”. Tādējādi nav īsti saprotams šāds dalījums.
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2.9.2.2.

Efektivitāte un iedarbīgums

Mērķi
Rīcības programmā trešajam prioritārajam virzienam tika izvirzīts šāds mērķis zivsaimniecības nozares
ilgtspējīga attīstība un tās ekonomiskās efektivitātes palielināšana atbalstot kopējas ieinteresētības
pasākumus, kurās ieviešanas rezultāts ir nozīmīgs un pieejams plašākam zivsaimniecības nozares pārstāvju
lokam un kuri sekmē Kopējās Zivsaimniecības politikas mērķu sasniegšanu. Tā kā pasākumos finansiālais
atbalsts lielākoties tiek sniegts infrastruktūras objektiem, tad horizontālas mācīšanās saišu stiprināšana starp
nozares dalībniekiem netiek tieši veicināta. Savukārt, pasākumā „Ūdens faunas un floras aizsardzība un
attīstība” nav īstenots neviens projekts, līdz ar to aktivitātes, kuras būtu tieši saistītas ar vides aizsardzības
pasākumiem, netiek veiktas.

Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji
Aplūkojot rīcības programmās uzstādītos vidus termiņa rādītājus (Tabula Nr. 35), var secināt, ka vietējās zivju
produkcijas daļa kopējā zivju patēriņā vietējā tirgū 2009. gadā veido 50,5% jeb par 0,5% mazāk par
sasniedzamo rādītāju 2010. gadam, un par 1,5% mazāk par 2015. gada rādītāju. Savukārt apmācīto īpatsvars
kopējā zivsaimniecībā nodarbināto skaitā 2009. gadā ir tikai 0,2%, tas ir par 10 reizēm mazāks par
sasniedzamo rādītāju – 2010. gadam, un 25 reizes – par 2015. gadam.
Tabula Nr. 35. Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji
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Rādītājs

2006.g.

2007.g.

2008.g.

2009.g.

Mērķis
2010.g.

Mērķis
2015.g.

Vietējās zivju produkcijas daļa kopējā zivju patēriņā
vietējā tirgū, %

50

50

50

50,5

51

52

Apmācīto īpatsvars kopējā zivsaimniecībā nodarbināto
skaitā, %

n.d.

0

0

0,2

2

5

Ja aplūko šo rādītāju tendences gadu griezumā, var secināt, ka tie laika posmā no 2006. gada līdz 2009.
gadam bija nemainīgi – vietējās zivju produkcijas daļa kopējā zivju patēriņā vietējā tirgū bija 50%, bet
apmācīto īpatsvars kopējā zivsaimniecībā nodarbināto skaitā – 0%. Abi rādītāji tikai nedaudz pieauga 2009.
gadā – vietējās zivju produkcijas daļa kopējā zivju patēriņā vietējā tirgū pieauga par 0,5%, bet apmācīto
īpatsvars kopējā zivsaimniecībā nodarbināto skaitā – par 0,2 %.
Tā kā lielākoties pasākumu projektu ietvaros tiek investēts infrastruktūrā, tad, sasniedzamā rezultatīvā
rādītāja – apmācīto īpatsvars kopējā zivsaimniecībā nodarbināto skaitā – izvēle ir nepilnīga, jo tieši
neatspoguļo rezultātus no investīcijām infrastruktūrā. Tādejādi var secināt, ka trešā prioritārā virziena
pasākumiem būtiskāka ietekmes daļa netiek plānota sasniedzamo rezultatīvo rādītāju formā.

Iedarbīgums
Aptaujājot atbalsta saņēmējus, var konstatēt, ka finansējuma rezultātā ir uzlabojušies darba apstākļi, preču
kvalitāte, produkcijas mārketings un ražošanas efektivitāte, produktivitāte un rentabilitāte (Tabula Nr. 36).
Uz jautājumu: “Kā finansējuma saņemšana sekmēja darba apstākļus?” visi 6 intervējamie atbildēja, ka būtiski
uzlaboja. Savukārt trīs intervējamie atzina, ka finansējuma saņemšana būtiski uzlaboja preču kvalitāti, divi –
nedaudz uzlaboja un viens minēja, ka finansējuma saņemšana neietekmēja preču kvalitāti. Līdzīgas atbildes
intervējamie sniedza par jautājumu, kā finansējums ietekmēja produkcijas mārketingu – trīs atbildēja, ka
būtiski uzlaboja, divi – nedaudz uzlaboja, bet viens – neietekmēja. Finansējuma saņemšana būtiski uzlaboja
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ražošanas efektivitāti piecām organizācijām, vienai – nedaudz uzlaboja. Var secināt, ka īstenotie projekti bija
samērā iedarbīgi atbalsta saņēmējiem.
Tabula Nr. 36. finansējuma ietekme uz organizāciju darbību, skaits.
Kā finansējuma saņemšana ietekmēja...

Neietekmēja

Nedaudz uzlaboja

59

Būtiski uzlaboja

darba apstākļus

0

0

6

preču kvalitāti

1

2

3

produkcijas mārketingu

1

2

3

ražošanas efektivitāti

0

1

5

Sociāli ekonomiskā un vides ietekme
Lauku atbalsta dienesta projektu uzraudzības datubāzē ir sastopams tikai viens rādītājs par vides ietekmi un
neviens par sociāli ekonomisko ietekmi. Vienīgais vides rādītājs ir iekļauts pasākuma „Investīcijas zvejas ostās
un zivju izkraušanas vietās” projektu datubāzē. Šis rādītājs ir, vai paredzētas videi draudzīgas investīcijas, uz
šo jautājumu projektu pieteicējiem ir jānorāda “jā” vai “nē” (visi 11 līdz šim apmaksātie projekti paredz videi
draudzīgas investīcijas). Tādējādi, izmantojot minēto rādītāju, nav iespējams precīzi noteikt īstenoto projektu
izmērāmo ietekmi uz vidi un sociāli ekonomisko attīstību.
2.9.2.3.

Projektu rezultāti

Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā
Tikai 2010. gadā tika pabeigti pirmie divi projekti šajā pasākumā. Viens projekts – zivju uzglabāšanas
noliktavu būvniecība – tika īstenots akvakultūras nozarē un to īstenoja biedrība. Projekta mērķis ir zivju
uzglabāšanas kameru – noliktavu izveide, kuras būtu pieejamas visiem biedrības biedriem. Tas pēc biedrības
uzskatiem veicinās akvakultūras uzņēmumu preču produkcijas realizāciju, cels nozares uzņēmumu
konkurētspēju un sekmēs akvakultūras nozares attīstību. Projekts tika realizēts Rēzeknes novadā. Noliktavas
izmanto vismaz 12 akvakultūras uzņēmumi.
Otrs projekts tika īstenots zivju apstrādes un pārstrādes nozarē. Arī šo projektu īstenoja biedrība. Projekta
mērķis – specializētās zivju pārvadāšanas tehnikas – automašīnu iegāde, zivsaimniecības notekūdeņu un
kanalizācijas bioloģiskās attīrīšanas iekārtu iegāde, izbūve, uzstādīšana un regulēšana. Tas tika īstenots
Ventspils novadā. Šīs iekārtas izmanto 36 uzņēmumi.

Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība
Šajā pasākumā nav apmaksāts un realizēts neviens projekts. Tā kā realizēto projektu nav, līdz ar to iztrūkst
arī dati par to rezultatīvajiem rādītājiem. 2011.g. pasākumā izsludināta projektu pieteikumu pieņemšana ar
mērķi atbalstīt zušu (Anguilla anguilla sugas Eiropas zušu) ielaišanu Latvijas ezeros saskaņā ar EK apstiprināto
Latvijas Nacionālo zušu krājumu pārvaldības plānu 2009.-2013.g.

Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās
Kopumā ir īstenoti 13 projekti. Līdz 2009. gada 31. decembrim tika pabeigti tikai divi projekti, bet 2010. gadā
– vēl 11 projekti. Septiņi no 13 projektiem bija paredzēti kā videi draudzīgas investīcijas, kā arī septiņus no
šiem projektiem bija paredzēts īstenot esošās zvejas produktu izkraušanas vietās ostu teritorijās. Šajā
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pasākumā projektus plaši realizē gan biedrības un nodibinājumi, gan pašvaldību uzņēmumi vai to atvasinātās
publiskās personas. Lielākā daļa – 10 projekti – tika realizēti Kurzemes reģionā.
60

Tabula Nr. 37. Rezultatīvie rādītāji .
Mērvienība

līdz
2010.g.

līdz
2011.g.

Izveidoto saldētavu lielums esošajās zvejas ostās

m3

0

5’050,9

Esošajās zvejas ostās izveidoto novietņu, kas nav saldētavas, lielums

m3

3’804,7

5’205,9

Pārvietošanas iekārtas esošajās zvejas ostās

gab.

0

21

Ledus mašīnas esošajās zvejas ostās

gab.

0

4

Apgādes iekārtas esošajās zvejas ostās

gab.

0

4

Citas iekārtas esošajās zvejas ostās

gab.

4

935

Pārveidotās piestātnes esošajās zvejas ostās

m2

0

9’906,3

Pārveidoto piestātņu lineārie metri esošajās zvejas ostās

m

78,3

714,7

Izkraušanas vietu, kas uzlabotas projekta ietvaros, skaits

gab.

2

6

m

0

286

gab.

36

84

2

13

Rekonstruēti moli esošajās zvejas ostās
Zvejniecības uzņēmumu skaits, kas izmanto attiecīgā projekta investīciju objektu pārskata
gadā
Projektu skaits kopā

Divos projektos, kuri tika īstenoti līdz 2009. gada 31. decembrim, esošajās zvejas ostās tika izveidotas
novietnes, kas nav saldētavas, 3805 m3 lielumā, iegādātas 4 iekārtas, kā arī pārveidotas piestātnes esošajās
zivju ostās 78 lineāro metru garumā. Ļoti liels darba apjoms tika paveikts 2010. gadā, līdz 2011. gadam tika
izveidotas saldētavas 5’051 m3 lielumā, novietnes, kuras nav saldētavas, – 5’206 m3 lielā platībā, iegādāta
21 pārvietošanas iekārta, 2 ledus mašīnas, 4 apgādes iekārtas, 935 citas iekārtas, pārveidotas piestātnes 9
907 m2 lielumā (715 lineārie metri), izveidotas 6 izbraukšanas vietas un rekonstruēti moli 286 m garumā. Šo
infrastruktūru izmanto 84 uzņēmumi.

Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas
Kopumā šajā pasākumā tika īstenoti 5 projekti. 2009. gadā – 1 projekts par dalību starptautiskā izstādē
ārvalstīs un 2010. gadā tika īstenoti vēl četri projekti, kuri ir saistīti ar dalību starptautiskās izstādēs. Visi šie
projekti bija vērsti uz konservu reklāmas kampaņu.
2.9.3. Secinājumi
1. Pārskata periodā 3. prioritārajā virzienā projekti tika īstenoti trīs pasākumos: 301. „Investīcijas
ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”, 303. „Investīcijas zvejas ostās un
zivju izkraušanas vietās” un 304. „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas”.
2. Rīcības programmas 3. prioritārā virziena pasākumos atbalsts tiek sniegts lielākoties infrastruktūras
objektiem un atbalsta saņēmēji pamatā ir biedrības vai nodibinājumi.
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3. 301. Pasākumā „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” līdz
2010. gada 31. decembrim tika pabeigti divi projekti: zivju uzglabāšanas noliktavu būvniecība
akvakultūras nozares vajadzībām un specializētās zivju pārvadāšanas tehnikas – automašīnu iegāde
zvejniecības nozarē.
4. 303. Pasākumā „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” ir īstenoti 13 projekti, kurus
realizēja gan biedrības un nodibinājumi, gan pašvaldību uzņēmumi vai to atvasinātās publiskās
personas. Pasākuma ietvaros tika izveidotas saldētavas 5’051 m3 lielumā, novietnes, kuras nav
saldētavas, – 5’206 m3 lielā platībā, iegādāta 21 pārvietošanas iekārta, 2 ledus mašīnas, 4 apgādes
iekārtas, 935 citas iekārtas, pārveidotas piestātnes 9’907 m2 lielumā (715 lineārie metri), izveidotas
6 izbraukšanas vietas un rekonstruēti moli 286 m garumā. Šo infrastruktūru izmanto 84 uzņēmumi.
5. 304. Pasākumā „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas” tika īstenoti 5 projekti, kuros
tika reklamēti zivju konservi starptautiskās izstādēs ārvalstīs.
6. Saskaņā ar aptaujas datiem, lielākajai daļai atbalsta saņēmēju nav bijušas problēmas projektu
īstenošanā. Tiem, kuri minēja problēmas, lielāka bija projekta termiņa ievērošana.
7. Pasākumiem ir vāja atbilstība izvirzītajiem mērķiem, tādējādi izmantojot esošos rādītājus nav
iespējams izvērtēt infrastruktūras investīciju ietekmi uz nozares attīstību. Atbalsta saņēmēju
aptaujas dati liecina, ka lielākajai daļai respondentu ir uzlabojušies darba apstākļi, preču kvalitāte,
produkcijas mārketings un ražošanas efektivitāte, produktivitāte un rentabilitāte.
8. LAD projektu uzraudzības sistēmā ir sastopams tikai viens rādītājs par vides ietekmi un neviens par
sociāli ekonomisko ietekmi. Vienīgais vides rādītājs - vai paredzētas videi draudzīgas investīcijas - ir
iekļauts pasākuma „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” projektu datubāzē (7 no 13
uz 31.12.2010.g. īstenotajiem projektiem paredzēja videi draudzīgas investīcijas). Izmantojot minēto
rādītāju, nav iespējams precīzi noteikt īstenoto projektu izmērāmo ietekmi uz vidi un sociāli
ekonomisko attīstību.
9. Rīcības programmās uzstādītie vidus termiņa sasniedzamie rādītāji - vietējās zivju produkcijas daļa
kopējā zivju patēriņā vietējā tirgū - 2009. gadā ir par 0,5% mazāka par sasniedzamo rādītāju 2010.
gadam, bet - apmācīto īpatsvars kopējā zivsaimniecībā nodarbināto skaitā - par 10 reizēm mazāks
par sasniedzamo rādītāju. Tā kā projektu aktivitātes pamātā vērstas uz infrastruktūras attīstību un
ārvalstu tirgiem, tad būtiska ietekmes daļa netiek plānota sasniedzamo rezultatīvo rādītāju formā.
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2.10. 4. Prioritārā virziena „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” ieviešanas
progress
2.10.1. Metodoloģija
Izvērtējuma jautājums
Cik daudz ir sasniegts ir 4. prioritārā virziena ieviešanas procesā (grupas veidojas, izveidotās grupas, kuras
neīsteno vietējo stratēģiju, nav izveidotas grupas)? Kā nacionālās institūcijas, īpaši vadošā iestāde, pielāgojas
4. prioritārā virziena teritoriālajam aspektam? Cik lielā mērā EZF instrumenti/pasākumi sniedz ieguldījumu
sekmīgā īstenošanas procesā?
Izpratne par jautājumu
4.prioritārā virziena pasākumi ir inovatīvi, salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu un tajos var tikt
izmantota tikai LEADER pieredze. Novērtējuma rezultātā ir būtiski izprast līdzšinējo prioritārā virziena
īstenošanas progresu, vājās vietas un izaicinājumus. Novērtējumā analizēts pasākumu ieviešanas process, kā
arī izveidoto rīcības grupu darbības sagaidāmo rezultātu un ietekmes kvalitāte un daudzveidība, analizējot to
izstrādātās stratēģijas.
Apakšjautājumi un izvērtēšanas kritēriji















Vai ir izveidota kāda sistēma / procedūra, kas sekmētu 4. Prioritārā virziena īstenošanu? Kādi
pasākumi tika īstenoti saistībā ar zvejniecības kopienu/vadošās iestādes teritoriālo/vietējo attīstību?
Cik efektīvi bija šie pasākumi?
Kā tika noteikti atlases kritēriji centrālajā / reģionālā līmenī, lai izvēlētos jomu, partnerības sastāva
izveidi, stratēģiju attīstību, atbalstāmo darbību atlasei? Vai ir noteikti sasniedzamie mērķi sieviešu
pārstāvniecībai partnerībā, ieskaitot lēmumu pieņemšanas līmeni? Vai projektu atlases padomēs tiek
ievērota dzimumu līdzsvars?
Vai dzimums tiek izmantots kā atlases kritērijs projektiem? Vai tiek paredzēts noteikts finansējuma
apjoms sieviešu VRG?
Kopumā, vai īstenošanas process tika pielāgots 4. Prioritārā virziena teritoriālajam aspektam? Cik
liela rīcības brīvība ir dota grupa saistībā ar stratēģijas īstenošanu / projektu atlasi?
Kādas ir galvenās problēmas, īstenojot 4. Prioritāro virzienu (maza vietējā līmeņa kapacitāte,
izpratnes trūkums ar 4. Prioritāro virzienu, trūkst zināšanu par teritoriālo attīstību vietējā /VA līmenī,
intereses trūkums)?
Kādas finanšu procedūras tiek izmantotas, lai finansētu projektus saskaņā ar 4. Prioritāro virzienu?
Kāds ir valsts līdzfinansējumu? Vai šīs procedūras, vai līdzfinansējuma līmenis ir šķērslis atsevišķu
projektu realizācijai / atbalsta saņēmējiem?
Vai 5. Prioritārā virziena (tehniskā palīdzība) pasākumi tiek izmantoti, lai pārvarētu šīs problēmas? Ja
tā, kādi ir / bija gadījums (i)? Kā tehniskā palīdzība veicina risinājuma sasniegšanu?
Tāds pats jautājums par FARNET.
Vai pastāv valsts tīkls zivsaimniecības jomā? Vai ir bijuši ierosinājumi izveidot šādu tīklu? Ja tīkls
pastāv, kāda veida darbības tas ir radījis?
Cik lielā mērā tiek izmantota LEADER pieredze?
Kādi 44.1 panta (4. Prioritārajā virzienā attiecināmo projektu saraksts) projekti jau ir īstenoti? Kas
bija atbalsta saņēmēji? Kā šie projekti sekmē zivsaimniecībai nozīmīgo reģionu ilgtspējīgu attīstību?
Kādi 44.2 panta projekti tiek īstenoti? Kas ir atbalsta saņēmēji? Cik lielā mērā tiek izmantoti
pasākumi prasmju apguvei, darbinieku pielāgošanās iespējām un piekļuvei darbam, īpaši par labu
sievietēm?
Kādi ir 4. prioritārā virziena sagaidāmie rezultāti šajā posmā?
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Analīzē izmantotie kritēriji un datu avoti
Analīzē izmantots Zemkopības ministrijas izstrādātais vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments
„Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns 2007.-2013.gadam”, Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam un grozījumi Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (RP), Ministru Kabineta noteikumi, kas nosaka
finansējuma piešķiršanas kārtību pasākumu īstenošanai, Zivsaimniecības vietējo rīcības grupu stratēģijas.
Izmantoti dati par īstenotajiem projektu konkursiem un iesniegtajiem projektiem un to sagaidāmajiem
rezultātiem un ietekmi. Veikta analīze par zivsaimniecības nozīmību izvēlētajās teritorijās, pamatojoties uz
CSP datiem. Apkopots ZVRG un citu iesaistīto pušu viedoklis.

2.10.2. Izvērtējums
Esošās situācijas apraksts
Līdz 2009.gada 31.decembrim tika uzsākta RP 4.prioritārā virziena „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga
attīstība” ieviešana. Zivsaimniecības nozares stratēģiskā plāna 2007.-2013.gadam ietvaros ir nodefinētas no
zivsaimniecības atkarīgo reģionu teritorijas Latvijā (turpmāk – zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas). Ir
izstrādāta procedūra zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju atlasei. Ņemot vērā nodarbināto un uzņēmumu
skaitu zivsaimniecības nozarē (vairāk kā 1% no kopējā nodarbināto uz uzņēmumu skaita zivsaimniecības
nozarē)61, tika identificētas zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas bijušo rajonu teritoriju līmenī.
Zivsaimniecībā nozīmīgo teritoriju platība aizņem 49,5% no kopējās valsts teritorijas.
Par kopējo pieejamo summu 4 930 768 LVL apmērā no 2009.gada 1.septembra līdz 1.oktobrim tika pieņemti
projekta iesniegumi ZVRG un ZVRG izstrādāto stratēģiju atlasei.
2010.gadā 4.prioritārā virziena ietvaros tika atlasītas 24 ZVRG, kas gandrīz pilnībā (99,5%) pārklāj
zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas Latvijā. Pavisam 24 potenciālās ZVRG iesniedza ZVRG stratēģijas un visas
izstrādātās ZVRG stratēģijas tika apstiprinātas. Kopumā ZVRG darbības teritorija pārklāj 49,3% no kopējās
valsts teritorijas.
Kopumā Rīgas plānošanas reģiona teritorijā ir apstiprinātas 15 ZVRG, Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā
– 5 ZVRG, Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā – 3 ZVRG (tajā skaitā 1 ZVRG daļēji iekļaujas arī Rīgas
plānošanas reģiona teritorijā) un Latgales plānošanas reģiona teritorijā – 2 ZVRG.
2010.gadā gandrīz visas ZVRG (23 no 24 ZVRG) izsludināja projektu konkursus un uzsāka projektu iesniegumu
vērtēšanas procedūru. 2010.gadā ZVRG tālākai izvērtēšanai LAD ir iesniegušas 157 projekta iesniegumus, no
kuriem 63 projekta iesniegumus LAD ir izvērtējis un apstiprinājis62.
No 63 līdz 2010.gada 31.decembrim apstiprinātajiem projektiem Rīgas plānošanas reģiona teritorijā ir
apstiprināti 46 projektu iesniegumi, Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā – 7 projektu iesniegumi,
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā – 10 projektu iesniegumi un Latgales plānošanas reģiona teritorijā –
neviens projektu iesniegums. 2010.gadā vēl nav pabeigta neviena projekta īstenošana 4.Prioritārā virziena
ietvaros, līdz ar to esošajā situācijā nav pieejama informācija par sasniegtajiem rādītājiem.
Lai pilnveidotu 4.rioritārā virziena ieviešanu, ZM ir veikusi vairākas izmaiņas esošajos normatīvajos aktos
(piemēram, projektu iesniegumam vairs nav nepieciešams obligāti nodrošināt nomas līgumu reģistrāciju
zemesgrāmatā), kā arī ir izstrādāti jauni normatīvie akti, kas nosaka administrēšanas nosacījumus
finansējumam attiecībā uz ZVRG darbības nodrošināšanu, prasmju apguvi, teritoriju aktivizēšanu. 2011.gadā
paredzēts izstrādāt normatīvos dokumentus, kas regulēs nosacījumus attiecībā uz starpteritoriālu un
starpvalstu sadarbību starp ZVRG.
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Avots: Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns 2007. - 2013.gadam, 2005.gada dati
Avots: LAD dati
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RP ietvaros ir definēta procedūra un pamatkritēriji ZVRG atlasei, kā arī sasniedzamie rezultatīvie rādītāji
4.Priritārā virziena ietvaros.
ZVRG un ZVRG izstrādāto stratēģiju atlase tika veikta vienlaicīgi. Nacionālajos normatīvos aktos63 ietvertie
būtiskākie nosacījumi attiecībā uz atbilstošo ZVRG darbības teritoriju atlasi:
1. ZVRG darbības teritorija atrodas Stratēģiskajā plānā par zivsaimniecībai nozīmīgām teritorijām
atzīmētajā teritorijā;
2. darbības teritorija ir kompakta un neiekļaujas citas ZVRG, kas pretendē uz atbalstu EZF ietvaros,
darbības teritorijā. Šajā gadījumā no pašvaldībām tiek prasīta izziņa par administratīvās teritorijas
iekļaušanu ZVRG darbības teritorijā;
3. darbības teritorijā:
a. iedzīvotāju skaits ir no 5000 līdz 65000;
b. iedzīvotāju īpatsvars no pilsētām (apdzīvotām vietām), kurās iedzīvotāju skaits ir no 5000
līdz 15000, nepārsniedz 49% no kopējā teritorijas iedzīvotāju skaita;
c. nav pilsētu, kuru iedzīvotāju skaits pārsniedz 15000;
4. 4.Prioritārā virziena ietvaros aktivitāti ''Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un
attīstība" var īstenot tikai tajās zivsaimniecībai nozīmīgās teritoriālās vienības (izņemot novada
pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5000) daļās:
a. kur komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kas darbojas zivsaimniecības nozarē
(zvejniecībā, akvakultūrā, zivju apstrādē vai pārstrādē), ir reģistrējis juridisko adresi vai ir
reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs vai
b. kur ir deklarēta komersanta darbinieku dzīvesvieta.
Saskaņā ar regulas64 nosacījumiem, esošajā situācijā ir ievērota pieeja „no apakšas uz augšu”, ļaujot pašām
ZVRG definēt teritorijas ZVRG stratēģijas īstenošanai zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju ietvaros. Papildus ir
ņemts vērā rekomendācija par lielo pilsētu (pilsētu virs 15 000 iedzīvotājiem) izslēgšanu, tādejādi izvairoties
no finanšu līdzekļu koncentrēšanu lielākos apdzīvotos centros. Šādā veidā tiek nodrošināts arī FARNET
ieteikums, izvairīties no situācijas, kad ZVRG stratēģijas ieviešanas teritorijā dominē viens liels centrs
(pilsēta).
Savukārt RP un nacionālajos normatīvajos aktos ir ietverti sekojoši būtiskākie nosacījumi attiecībā uz
atbilstošo ZVRG atlasi:
1. ZVRG ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā;
2. ZVRG ir ievēroti organizatoriskās struktūras atbilstības nosacījumi;
3. tajā ir pārstāvēts privātais sektors, vietējās pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kā arī pārstāvji
no zivsaimniecības sektora;
4. ne vairāk kā 50% no tās lēmējinstitūcijas (lēmējinstitūcija ir atbildīga par attīstības stratēģijas
ieviešanu) veido kā valsts (piemēram, izglītības, kultūras iestādes), tā pašvaldību pārstāvji un vismaz
50 % – ekonomiskie un sociālie partneri (tai skaitā vismaz 1/3 no kopējā ekonomisko un sociālo
partneru skaita ir zivsaimniecības nozares pārstāvji).
Potenciāla brīvība ZVRG tika sniegta ZVRG stratēģiju izstrādes laikā. No ZM puses potenciālajām ZVRG tika
piedāvāta stratēģiju struktūra, kā arī tika sniegti ieteikumi demarkācijas pasākumu raksturošanai un citu MK
noteikumu nosacījumu iekļaušanai stratēģijā. No ZVRG puses tiek norādīts, ka stratēģiju izstrādes procesā
tika sniegta gana plaša brīvība stratēģijas definēšanā un projektu atlases kritēriju izvēlē, savukārt kā
nevēlami administratīvi apgrūtinājumi tiek norādīti stratēģiju grozījumu ciešā saistība ar grozījumiem
nacionālajos normatīvajos aktos.
Nacionālos normatīvos aktos ietverti nosacījumi par ZVRG stratēģijas struktūru un ZVRG stratēģijas
ieviešanas procedūru. Papildus ZVRG stratēģiju atlasē tika noteikti arī sekojoši kvalitātes vērtēšanas kritēriji:
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Avots: Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam; 07.07.2008. MK noteikumi Nr.515
Avots: Padomes regula (EK) Nr. 1198/2006 (2006. gada 27. jūlijs) par Eiropas Zivsaimniecības fondu
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1. vietējās attīstības stratēģijas izstrādes gaitā pēdējo divu gadu laikā rīkoto vietējās rīcības grupas
publicitātes pasākumu skaits (piemēram, aptauja, publikācija plašsaziņas līdzekļos vai informatīvs
seminārs);
2. biedru skaits vietējā rīcības grupā.
Izvērtējot ZVRG stratēģiju atbilstību prasībām, tiek vērtēta ZVRG stratēģijas atbilstība reģionālajiem
plānošanas dokumentiem. Kā minēja Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvis, teritoriālās reformas dēļ
nebija iespējams ZVRG stratēģijas saskaņot ar vietējiem plānošanas dokumentiem, bet turpmāk ZVRG
stratēģijas nepieciešams saskaņot ar vietējiem plānošanas dokumentiem, nevis reģionālajiem plānošanas
dokumentiem.
Finansējuma apmērs katrai ZVRG tiek aprēķināts atbilstoši kopējam aptvertajam iedzīvotāju skaitam ZVRG
darbības teritorijā, nevis pēc esošo zivsaimniecībā nodarbināto skaita. Kā norādīja daļa ZVRG pārstāvju un
zivsaimniecības nozares pārstāvji, būtiski ir ņemt vērā nevis kopējo iedzīvotāju skaitu ZVRG darbības
teritorijā, bet gan šajā teritorijā esošo zivsaimniecībā nodarbināto skaitu. Attiecīgi šādā veidā finansējums
ZVRG stratēģijas ieviešanai tiek novirzīts zivsaimnieku kopienām.
Tabula Nr. 38. Projektiem 4.prioritārā virziena ietvaros paredzēts sekojošs EZF un valsts budžeta līdzfinansējuma
65
atbalsts
Atbalsta saņēmējs

Atbalsta intensitāte

Biedrība, nodibinājums

līdz 90%-100%

Pašvaldības

līdz 90%

Valsts iestādes

līdz 100%

Komersanti un citas fiziskas un juridiskas personas

līdz 60%

ZVRG saskaņo finansējuma plānus ar LAD un saskaņā ar šiem finanšu plāniem ZVRG izsludina vietējos
projektu konkursus. Nacionālajos normatīvos aktos66 ir noteiktas prasības, ka vietējie projektu konkursi tiek
izsludināti vismaz LAD mājas lapā un vietējā informācijas avotā vismaz 1 mēnesi pirms projektu iesniegumu
pieņemšanas uzsākšanas. ZVRG ir atbildīgas par teritorijas aktivizēšanu, publicitātes pasākumiem, atbalsta
sniegšanu projektu iesniegumu izstrādes gaitā, projekta iesniegumu izvērtēšanu atbilstoši iepriekš
definētajiem kvalitātes kritērijiem. Projektu pieņemšana norisinās 1 mēneša garumā un projektu iesniegumi
ir jāiesniedz ZVRG.
Pēc projektu iesniegumu pieņemšanas mēneša laikā projekti tiek izvērtēti ZVRG un pēc tam 3 mēnešu
garumā tos izvērtē LAD. ZVRG ir jānodrošina nošķirtība no projektu izstrādes un projektu vērtēšanas,
novēršot interešu konflikta iespējamību.
ZVRG izvērtē projekta iesniegumu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai. Projekti, kas neatbilst ZVRG
stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai, uzskatāmi par ZVRG stratēģijai neatbilstošiem un tālāk
netiek vērtēti. ZVRG nosaka projekta atbilstību ZVRG stratēģijai, piešķirot noteiktu punktu skaitu saskaņā ar
ZVRG stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. ZVRG projektu iesniegumus kopā ar projektu
atzinumiem iesniedz LAD. Tālāk LAD ievēro noteikto procedūru (projektu iesniegumu vērtēšana, atlase,
lēmuma pieņemšana un paziņošana, finansējuma pieprasīšana) attiecībā uz projektu iesniegumiem, par
kuriem ZVRG ir sniegusi pozitīvu atzinumu. Visi projektu iesniegumi no LAD saņem lēmumu par projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Apstiprinātie projektu iesniegumi var uzsākt projektu ieviešanu uzreiz pēc lēmuma saņemšanas. Avansa
maksājumi ir pieejami pašvaldību projektu ieviešanā. Priekšfinansējums ir pieejams biedrību un
nodibinājumu projektu ieviešanā. Visi atbalsta saņēmēji iesniedz maksājumu pieprasījumus un atskaites par
projekta ieviešanu LAD.
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Avots: 27.01.2009. MK noteikumi Nr.78
Avots: 27.01.2009. MK noteikumi Nr.78
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Pēc projektu īstenošanas atbalsta saņēmēji iesniedz LAD ikgadējas atskaites un ZVRG veic īstenoto projektu
uzraudzību turpmākos 5 gadus. Sākot ar 2011.gadu paredzēts, ka pēc projektu īstenošanas atbalsta saņēmēji
ikgadējas atskaites iesniedz ZVRG, nevis LAD.

Atbalsta aktivitātes 4.prioritārā virziena ieviešanai
2010.gada aprīlī 5.prioritārā virziena ietvaros uzsāka darbu Zivsaimniecības sadarbības tīkls, kas semināru,
pieredzes apmaiņu un informācijas veidā sniedz atbalstu esošajām ZVRG un citiem zivsaimniecības nozares
pārstāvjiem. Ikgadējā Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbības plāna izstrādes gaitā tiek aptaujāti
zivsaimniecības nozaru pārstāvji, ZVRG un citi interesenti par svarīgākajām un nepieciešamākajām
aktivitātēm un plāns tiek saskaņots ar ZM. Plāns ikvienam ir pieejams Zivsaimniecības sadarbības tīkla mājas
lapā. No ZVRG puses tiek uzsvērts, ka Zivsaimniecības sadarbības tīkla organizētie pieredzes braucieni ir
bijuši noderīgi, tomēr dažas ZVRG atzīst, ka esošā Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbība nav plānveidīga
un iepriekš prognozējama. Savukārt no Zivsaimniecības sadarbības tīkla puses ir norādīts, ka notiek regulāra
komunikācija ar ZVRG, ZM un nepieciešamības gadījumā arī ar LAD. Ja sadarbība ar ZM un LAD tiek vērtēta
ļoti atzinīgi, tad atgriezeniskā saikne ar ZVRG ir samērā vāja.
Potenciālo ZVRG stratēģiju izstrādes laikā (līdz 2009.gada beigām) ZM un LAD organizēja informatīvus
pasākumus potenciālajām ZVRG. Kā uzsvēra ZVRG, informācija no ZM un LAD puses tika sniegta pietiekamā
apjomā, savukārt vieni un tie paši jautājumi dažādos laika periodos tika skaidroti atšķirīgi un šādā veidā
nebija iespējams iegūt uzticamu skaidrojumu par interesējošiem jautājumiem, kā arī to, ka informācija, kas
tika sniegta ZVRG stratēģiju izstrādes laikā, ir mainījusies ZVRG stratēģiju ieviešanas laikā. Piemēram, no
ZVRG puses bija neizpratne par atbalstāmajām darbībām 4.prioritārā virziena 401.pasākuma 2.aktivitātes
ietvaros attiecībā par projektu iesniegumiem zivsaimniecības un tūrisma jomā.
Eiropas Komisija 2007.-2008.gadā izveidoja FARNET atbalsta dienestu, lai palīdzētu īstenot ES pasākumus
ilgtspējīgai attīstībai zivsaimniecības reģionos (Eiropas Zivsaimniecības fonda 4.prioritāro virzienu). Atbalsta
dienests darbojas kā platforma tīklu veidošanai starp zivsaimniecības reģioniem. FARNET atbalsta un virza
ZVRG vietēja mēroga risinājumu izstrādi un īstenošanu, kas ir nozīmīgi Eiropas zivsaimniecības reģioniem.
FARNET piedāvā iepazīties ar labo pieredzi, sagatavo priekšlikumus pievienotās vērtības pakalpojumu vai
produktu radīšanai zivsaimniecības nozarē, izstrādā metodoloģiju ZVRG izveidei un attīstībai.
Kā interviju laikā uzsvēra ZVRG, tad FARNET sniegtie pakalpojumi netiek plaši izmantoti, tomēr no ZVRG
puses ir interese saņemt labās prakses piemērus par atbalstītajiem un īstenotajiem projektiem citās valstīs,
kas realizēti 4.prioritārā virziena ietvaros. No ZVRG puses kā nozīmīgs atbalsts tiek minētas biedrības
„Latvijas Lauku forums” organizētās aktivitātes, kas sniedz atbalstu ZVRG savstarpējo kontaktu veidošanā, kā
arī tiek organizēti informatīvi pasākumi ZVRG darbības pilnveidošanai. Pēc ZVRG sniegtās informācijas, ne
FARNET, ne Zivsaimniecības sadarbības tīkls nav aktīvi iesaistījies dažādu neskaidru jautājumu risināšanā
4.prioritārā virziena ietvaros.
Savukārt Zivsaimniecības sadarbības tīkls ar FARNET sadarbojas informācijas apmaiņas ziņā un pārsūtot šo
informāciju tālāk ZVRG un citiem interesentiem.

Dzimumu līdztiesība
Atlasot ZVRG, netika uzstādīts papildus nosacījums iesaistīt noteiktu skaitu sieviešu ZVRG darbībā vai
lēmuma pieņemšanas procesā. Izvērtējot projektu iesniegumus, ZVRG stratēģiju ietvaros netiek definēts
dzimumu izvērtēšanas aspekts kā viens no vērtēšanas kritērijiem.
Lai gan zivsaimniecība tradicionāli tiek uztverta kā vīriešu profesija, Latvijā tiek nodrošinātas vienlīdzīgas
iespējas sieviešu iesaistei gan ZVRG darbībā, gan izstrādāto projektu ieviešanā. Kā norāda fakti, tad 20 no 24
ZVRG vadītājas ir sievietes. Intervijās ar ZVRG pārstāvjiem sieviešu iesaiste ZVRG darbībā tika minēta kā ļoti
laba, dažviet pat norādot, ka lielāka uzmanību nepieciešams pievērst vīriešu iesaistei ZVRG darbībā.
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Sagaidāmie rezultāti un ietekme
Esošajā situācijā, kad 4.prioritārā virziena ietvaros ir uzsākta pirmo projektu iesniegumu izvērtēšana un
apstiprināšana, nav iespējams veikt kvantitatīvu rezultātu un ietekmes analīzi, bet tiks vērtēta sagaidāmā
ietekme.

ZVRG stratēģijas
4.Prioritārā virziena ietvaros ir apstiprinātas 24 ZVRG stratēģijas, kas saskaņā ar Regulas67, RP, kā arī
nacionālajos normatīvos aktos definētajiem nosacījumiem drīkst ietvert sekojošas aktivitātes:
1. 1.aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”;
2. 2.aktivitāte „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu
attīstība”;
3. 3.aktivitāte „Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana”;
4. 4.aktivitāte „Dabas vai rūpnieciskajās katastrofās cietušā zivsaimniecības nozares ražošanas
potenciāla atjaunošana”.
Saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem, aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstība” 4.prioritārā virziena ietvaros iekļauj atbalstu sekojošiem projektu veidiem:
1. pašvaldības ceļu būvniecību vai rekonstrukciju;
2. vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecību vai
rekonstrukciju, tai skaitā pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem;
3. teritorijas labiekārtošanu.
Tabula Nr. 39. ZVRG piešķirtā finansējuma sadalījums teritorijas attīstības stratēģijas ietvaros pa aktivitāšu veidiem
4.prioritārā virziena ietvaros (% attiecībā pret katras ZVRG kopējo finansējumu)
ZVRG

1.aktivitāte

2.aktivitāte

Biedrība "Baldones Partnerība"

90%

10%

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"

45%

50%

5%

Biedrība "Darīsim paši"

86,5%

6,75%

6,75%

Biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi""

79,5%

14,74%

5,76%

Biedrība "Gaujas Partnerība"

70%

10%

20%

Biedrība "Īģes lauku partnerība"

70%

30%

Biedrība "Jūrkante"

30%

45%

Biedrība "Kandavas partnerība"

60%

40%

Biedrība "Lauku partnerība "Upe 8""

75%

25%

Biedrība "Liepājas rajona partnerība"

50%

40%

10%

5%

45%

45%

Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts""

95%

5%

Biedrība "Partnerība Laukiem un Jūrai"

50%

50%

Biedrība "Pierīgas partnerība"

70%

30%

Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība"

40%

20%

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai"

Biedrība "Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība"

4.aktivitāte

25%

5%

40%

100%

Biedrība "Ropažu partnerība"

70%

30%

Biedrība "Sernikon"

45%

55%

67

3.aktivitāte

Padomes regula Nr. 1198/2006 un Komisijas regula Nr. 498/2007
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ZVRG

1.aktivitāte

2.aktivitāte

3.aktivitāte

Biedrība "Seši krasti"

70%

15%

15%

Biedrība "Stopiņu un Salaspils Partnerība"

80%

20%

Biedrība "Talsu rajona partnerība"

35%

30%

35%

Biedrība "Vidzemes lauku partnerība "Brasla""

35%

55%

10%

Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija"

90%

10%

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"

70%

30%

Vidējais attiecīgo ZVRG finansējuma sadalījums pa aktivitāšu veidiem
4.Prioritārā virziena ietvaros (%)

61%

32%

4.aktivitāte

29%

5%

Kopumā 23 no 24 ZVRG ir iekļāvušas aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana
un attīstība” ietvaros paredzamās darbības, kā arī novirzot šim aktivitātes veidam finansējumu vidēji 61%
apmērā.
Savukārt visas 24 ZVRG ir paredzējušas finansējumu aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza
mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ieviešanai. Kā norādīja ZVRG pārstāvji, daļa no
iesniegtajiem un atbalstītajiem projektiem paredz atbalstu tikai tūrisma projektiem. Vidēji ZVRG šīs
aktivitātes ietvaros paredzēto projektu atbalstam ir novirzījušas 32% no kopējā pieejamā finansējuma.
Tikai 11 no 24 ZVRG ir izvēlējušās savā darbības teritorijā īstenot aktivitāti „Ekonomiskās darbības
restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana”, atvēlot šai aktivitātei vidēji 20% no attiecīgo ZVRG
pieejamā finansējumā. Šī aktivitāte sniedz tiešu ekonomisku un sociālu ieguvumu tajās zivsaimniecības
teritorijās, kur ir novērota zivsaimnieciskās darbības lejupslīde.
Tikai 2 ZVRG paredzējušas iespēju iesniegt un īstenot projekta iesniegumus 4.aktivitāte „Dabas vai
rūpnieciskajās katastrofās cietušā zivsaimniecības nozares ražošanas potenciāla atjaunošana” ietvaros.

Apstiprinātie projekti ZVRG stratēģiju ietvaros
2010.gadā ZVRG tālākai izvērtēšanai LAD ir iesniegušas 157 projekta iesniegumus, no kuriem 63 projekta
iesniegumus LAD ir izvērtējis un apstiprinājis.
Ņemot vērā apstiprināto projektu skaitu 4.prioritārā virziena ietvaros, tad attiecīgi 1.aktivitātes ietvaros ir
atbalstīti 36 projektu iesniegumi un 2.aktivitātes ietvaros ir atbalstīti 27 projektu iesniegums. Kā norādīja LPS
pārstāvis, 4.prioritārā virziena ietvaros atbalstītajiem projektu iesniegumiem ir ietekme uz sabiedrības
līdzdalības veicināšanu, sabiedrībai nozīmīgu teritoriju uzlabošanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu vietējā
teritorijā.
Daļa no atbalstītajiem projektu iesniegumiem ir saistīti ar daļēju ieguldījumu citu RP prioritāro virzienu
mērķos, paredzot atbalstu tādām darbībām, kam atbalsts nav paredzēts citu RP pasākumu ietvaros (Tabula
Nr. 40).
Tabula Nr. 40. Atbalstīto projektu skaits ZVRG teritorijās, kas ietver arī daļēju ieguldījumu citos RP prioritārajos
68
virzienos
ZVRG

68

1.
prioritārais
virziens

2.
prioritārais
virziens

3.
prioritārais
virziens

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"

-

-

1

Biedrība "Jūrkante"

-

-

1

Biedrība "Liepājas rajona partnerība"

-

1

3

Avots: LAD dati
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ZVRG

1.
prioritārais
virziens

2.
prioritārais
virziens

3.
prioritārais
virziens

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai"

-

-

1

Biedrība "Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība"

-

2

-

Biedrība "Sernikon"

-

1

-

Biedrība "Vidzemes lauku partnerība "Brasla""

-

-

2

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"

-

-

3

0

4

11

KOPĀ:

Paredzams, ka 17%69 no kopējā atbalstīto projekta iesnieguma skaita 2010.gadā sniegs daļēju ieguldījumu
citu prioritāro virzienu mērķu sasniegšanā RP ietvaros.
ZVRG stratēģiju ietvaros netiek īstenoti pasākumi profesionālo iemaņu veicināšanai, darba ņēmēju
pielāgošanas spēju pilnveidošanai un citi līdzīgi atbalsta pasākumi (saskaņā ar Padomes Regulu
Nr.1198/2006, 44.2.punktu), jo šādu pasākumu iekļaušanu ZVRG stratēģiju ietvaros neparedz nacionālo
normatīvo aktu nosacījumi. Savukārt profesionālo iemaņu veicināšanas pasākumi paredzēti 5.prioritārā
virziena Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāšu ietvaros.
ZM pārstāvis norādīja, ka pašvaldības nav aktīvi iesaistījušās ZVRG stratēģiju ieviešanā, izstrādājot un
atbalsta gadījumā īstenojot savus projektu iesniegumus. LPS pārstāve S. Sproģe atzīmēja, ka 4.prioritārā
virziena ietvaros ir nepietiekams finansējums, kas ir būtiskākais iemesls, kāpēc nevar tikt realizēti nozīmīgi
infrastruktūras projekti, tāpēc pašvaldībām kā atbalsta saņēmējiem ir maza interese iesaistīties.

Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji
4.Prioritārā virziena ietvaros ir atlasītas 24 ZVRG, kas gandrīz pilnībā (99,5%) pārklāj zivsaimniecībai
nozīmīgās teritorijas Latvijā. Saskaņā ar RP ietvaros definētajiem rezultatīvajiem rādītiem, līdz 2010.gadam
bija paredzēts aptvert 70% zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju. Jau pašlaik ir pārsniegti iepriekš definētie
rezultatīvie rādītāji attiecībā uz ZVRG darbības teritoriju īpatsvaru zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās
(Tabula Nr. 41).
Tabula Nr. 41. Sasniedzamie rādītāji
Rādītājs

70

2006.g.

2007.g.

2008.g.

2009.g.

Mērķis
2010.g.

Mērķis
2015.g.

Atbalstīto reģionālo stratēģiju aptvertās teritorijas īpatsvars
zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju apjomā

n.d.

0

0

0

70

70

Bruto izveidoto darbavietu skaits

n.d.

n.d.

n.d.

n.d. (48
2010.g.)

100

300

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

47

54

58

55,5

49

52

Tā kā pirmo projektu iesniegumu īstenošana ZVRG stratēģiju ietvaros ir uzsākta 2010.gadā, bet līdz
2010.gada beigām vēl nav neviena pabeigta projekta, 4.prioritārā virziena ietvaros izveidoto darba vietu
skaits nesasniedz 2010.gadā plānoto rādītāju – 100 darba vietas. 2010.gadā 48 jau izveidotās darba vietas
aptver tikai ZVRG darbības nodrošināšanai izveidotās darba vietas.
Izvērtējot uzņēmējdarbības aktivitāti ZVRG darbības teritorijās, attiecībā uz ekonomiski aktīvo vienību skaitu
uz 1000 iedzīvotājiem 2009.gada dati norāda, ka ir sasniegts 55,5 ekonomiski aktīvo vienību skaits uz 1000
69
70

Avots: Autoru vērtējums, izmantojot LAD datus par atbalstītajiem projektiem līdz 31.12.2010.
Avots: LAD dati
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iedzīvotājiem, kas pārsniedz uzstādīto mērķi līdz 2010.gadam – 49 ekonomiski aktīvās vienības uz 1000
iedzīvotājiem. Līdz 2009.gadam vēl nav īstenots neviens projekts ZVRG stratēģiju ietvaros, kas norāda, ka šis
rādītājs nav saistīts ar ZVRG darbību, bet ir nozīmīgi saistīts ar citiem ārējiem faktoriem.
Pārējo RP rezultatīvo rādītāju sasniegšanā 4.prioritārā virziena ietvaros īstenotie projekti var sniegt
papildinošu efektu. Esošajā situācijā ir uzsākta pirmo projektu iesniegumu izvērtēšana un apstiprināšana
4.prioritārā virziena ietvaros, tādēļ nav iespējams veikt kvantitatīvu rezultātu analīzi.

Problēmas 4.prioritārā virziena ieviešanā
4. Prioritārā virziena ietvaros ir identificētas problēmas sekojošās jomās:
1. Zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju un ZVRG darbības teritoriju identificēšana, finansējuma sadale;
2. ZVRG un ZVRG stratēģiju atlase;
3. Projektu iesniegumu atlase.
Zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju un ZVRG darbības teritoriju identificēšana, finansējuma sadale
Ja RP ietvaros ir paredzēts pārklāt apmēram 70% no zivsaimniecībai nozīmīgajām teritorijām, tad reāli esošās
ZVRG darbības teritorijas pārklāj 99,5% no zivsaimniecībai nozīmīgajām teritorijām. Kā intervijās uzsvēra LAD
pārstāvji, Latvijas ZVRG teritorijas pārklājums ir viens no plašākajiem, salīdzinot ar citu Eiropas valstu ZVRG
teritoriju īpatsvaru attiecībā pret kopējo valsts teritoriju.
Zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas tika identificētas, ņemot vērā informāciju par zivsaimniecības nozari,
tajā skaitā iekļaujot arī pilsētu teritorijas virs 15 000 iedzīvotājiem. Līdzīgi arī, potenciālās ZVRG darbības
teritorijas tika identificētas, ņemot vērā kopējo informāciju par zivsaimniecības nozari iekļaujot pilsētu
teritorijas virs 15 000 iedzīvotājiem, nevis ņemot vērā tikai zivsaimniecības nozarē nodarbināto un
uzņēmumu skaitu ZVRG darbības teritorijās. Savukārt ZVRG stratēģijas ZVRG darbības teritorijās šo pilsētu
teritorijas virs 15 000 iedzīvotājiem neaptver.
Izvērtējot aktuālos datus par zivsaimniecībā nodarbināto skaitu, dažās zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju
vienībās (bijušajās rajonu teritorijās) norādītie nodarbinātības rādītāji zivsaimniecības nozarē attiecas tikai uz
daļu no bijušā rajona teritorijas, nevis vienmērīgi pārklāj visu bijušo rajonu teritorijas. Piemēram, katrā no
bijušo Cēsu, Daugavpils, Kuldīgas, Limbažu, Rēzeknes, Rīgas un Valmieras rajonu teritorijām ir vismaz 1
novadu teritorija, kas pēc CSP datiem (Pielikums Nr.14) 2007.-2009.gada periodā neuzrāda nevienu
nodarbināto vai uzņēmumu zivsaimniecības nozarē. Tomēr apstiprinātās ZVRG, kas iekļauj arī iepriekš
minēto novadu teritorijas, īsteno savas ZVRG stratēģijas arī iepriekš minēto novadu teritorijās, kas neuzrāda
saistību ar zivsaimniecības nozari. Savukārt pēc SCP datiem (Pielikums Nr.15) Latvijā ir novadu teritorijas
ārpus zivsaimniecībai nozīmīgām teritorijām, kas dažviet pārsniedz nodarbināto skaitu zivsaimniecībās
nozarē to novadu teritorijās, kas tiek definētas kā zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas.
Zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas tika noteiktas pēc Valsts zivsaimniecības pārvaldes datiem (2005.gada
dati). Ziņojuma ietvaros izmantoti CSP dati par zivsaimniecībā nodarbināto skaitu, kas pamatā apkopoti pēc
zivsaimniecībā nodarbināto faktiskās darba vietas (nevis faktiskās dzīvesvietas), savukārt CSP dati par
zivsaimniecības uzņēmumu skaitu – pamatā pēc to faktiskās atrašanās vietas. Ir pieļaujami arī citi
informācijas avoti, kas norāda zivsaimniecībā nodarbināto skaitu pēc faktiskās dzīvesvietas adreses (šāda
iespēja jau tika pieļauta ZVRG stratēģijas atlases procedūras ietvaros). Tomēr šādā situācijā tiek pieļauts
risks, ka, piemēram, vienu un to pašu zivsaimniecībā nodarbināto var iekļaut vienas ZVRG stratēģijas ietvaros
(pēc CSP datiem) un vienlaicīgi arī citas ZVRG stratēģijas ietvaros (vadoties pēc citiem informācijas avotiem,
kas norāda zivsaimniecībā nodarbināto pēc faktiskās dzīvesvietas adreses).
Papildus ir jāizvērtē rādītāja par uzņēmumu skaitu nozīmi, lai attiecīgo teritoriju definētu par zivsaimniecībai
nozīmīgu teritoriju (Pielikums Nr.16). Kā norāda rezultāti par apstiprinātajām ZVRG zivsaimniecībai
nozīmīgajās teritorijās, tad vidējais rādītājs ir aptuveni 20 nodarinātie uz 1 zivsaimniecības uzņēmumu,
tomēr ZVRG darbības teritorijās, kurās atrodami uzņēmumi, šīs rādītājs ir no 0,6 līdz pat 80 zivsaimniecībā
nodarbinātajiem uz 1 uzņēmumu. Tādēļ rādītāju par uzņēmumu skaitu var uzskatīt kā papildinošu, lai
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precīzāk atlasītu atbilstošākās zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas, tomēr šāds rādītājs nav vienlīdz nozīmīgs
kā rādītājs par nodarbināto skaitu zivsaimniecības nozarē, jo precīzi neraksturo zivsaimniecības kopienu.
Būtisks ir arī apstāklis, ka ievērojami finanšu līdzekļi ir ieguldīti 2.prioritārā virziena ietvaros, kas norāda, ka
iekšzemes teritorijā jau pašlaik veidojas jaunas potenciālās zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas. Šis fakts
norāda, ka esošās zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas nevar būt definētas ilgtermiņā, bet uz noteiktu laika
periodu (attiecīgās RP darbības periodu).
Izvērtējot ZVRG darbības teritorijas saistību ar zivsaimniecības jomu, jāņem vērā, ka katra ZVRG aptver 1 vai
vairāku novadu teritorijas. Pēc CSP datiem (Pielikums Nr.16) 2009.g. 3 no 24 ZVRG teritorijām vispār
neiekļauj nevienu nodarbināto zivsaimniecības jomā un vēl 12 ZVRG teritorijās zivsaimniecībā nodarbināto
skaits ir mazāks par 1% no kopējā zivsaimniecībā nodarbināto skaita Latvijā (2009.g. - 608671). Izvērtējot
aptverto uzņēmumu skaitu ZVRG darbības teritorijās, tad 2 no 24 ZVRG teritorijām vispār nav neviena
uzņēmuma zivsaimniecības jomā (šajās teritorijās nav arī zivsaimniecībā nodarbināto), savukārt 11 ZVRG
teritorijas iekļauj līdz 5 uzņēmumiem zivsaimniecības jomā, 5 ZVRG iekļauj no 6-10 uzņēmumiem
zivsaimniecības jomā un tikai 6 ZVRG iekļauj vairāk kā 10 uzņēmumus zivsaimniecības jomā. Gan ZM, gan
LAD, gan vairākas ZVRG, gan zivsaimniecību nozaru pārstāvji un LPS norādīja, ka esošās izvēlētas ZVRG
darbības teritorijas ne vienmēr uzrāda sasaisti ar zivsaimniecības nozari.
Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr.1198/2006, "zivsaimniecības apvidus" (jeb zivsaimniecībai nozīmīgas
teritorijas) tiek definēti kā apvidi:
1. kurā ir jūras vai ezera krasts vai kurš ietver dīķus vai upes grīvu, un
2. kurā ir ievērojama nodarbinātība zivsaimniecības nozarē.
Padomes Regulas (EK) Nr.1198/2006 ietvertais definīcijas „zivsaimniecības apvidus” nosacījums
zivsaimniecībai nozīmīgām teritorijām par ievērojamu nodarbinātību zivsaimniecības nozarē tiek ievērots
nacionālā līmenī (vairāk kā 1% no zivsaimniecībā nodarbināto skaita), savukārt līdzvērtīgs nodarbinātības
aspekts zivsaimniecības nozarē netiek ņemts vērā, veicot ZVRG atlasi kopā ar tās darbības teritoriju.
Attiecībā pret ZVRG netiek izvirzītas papildus prasības, lai apliecinātu ZVRG darbības teritorijas saistību ar
zivsaimniecības nozari, izņemot, ja ZVRG stratēģijas ietvaros paredzēts īstenot aktivitāti „Ciematu, kuros veic
zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” (arī šajā gadījumā prasības zivsaimniecībai nozīmīgu
teritoriju atbilstībai ir minimālas – izvēlētajā teritorijā ir jāuzrāda vismaz 1 saimnieciskās darbības veicējs vai
vismaz 1 darbinieks zivsaimniecības nozarē). Pārējās aktivitātes pēc to būtības ir saistītas ar zivsaimniecības
jomu. Attiecīgi ir noteiktas zemas prasības attiecībā pret ZVRG darbības teritoriju, lai noteiktu tās saistību ar
zivsaimniecības nozari, kas pamatā balstītas uz pieņēmumu, ka ZVRG pašas identificē attiecīgo saikni. Ņemot
vērā FARNET sagatavotos ieteikumus ZVRG darbības teritoriju atlasei, nepieciešams izvairīties no situācijām,
kad zivsaimnieku kopiena ir pārāk neliela definētajā teritorijā, kas ir riska faktors esošajā atlases sistēmā.
Piemēram, Igaunijā ir noteikts, ka ZVRG darbības teritorijā ir jāiekļauj vismaz 500 zivsaimniecības pārstāvjus.
Savukārt Dānijā tika noteikts, ka ZVRG darbības teritorijā obligāti jāiekļauj darbojošās osta vai piestātne.
Papildus tam jēdziens „ciemats” tiek brīvi lietots pēc katras ZVRG ieskatiem, jo šis termins netiek izprasts kā
jēdziens „ciems”, kas ir konkrēti definēta kā attiecīga apdzīvota vieta saskaņā ar Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumu. Šādā veidā bez teritoriāliem ierobežojumiem ir iespējams definēt jēdzienu
„ciemats”, neatkarīgi no tā, cik lielā attālumā šī teritorija atrodas no zivsaimnieku kopienas.
Zivsaimniecības nozares stratēģiskā plāna 2007.-2013.gadam ietvaros ir norādīts, ka nodefinētajās
zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijā Latvijā zivsaimniecības nozares sašaurināšanās ietekmē ir iespējams
sociālās spriedzes paaugstināšanas risks. To norāda arī CSP dati, ka zivsaimniecībā nodarbināto skaits Latvijā
ir samazinājies no 9370 (2005.gadā) līdz 6086 (2009.gadā). Šis fakts norāda, ka esošās ZVRG darbības
teritorijas nevar būt definētas ilgtermiņā, bet uz noteiktu laika periodu (attiecīgās RP darbības periodu), lai
attiecīgās ZVRG, kas zivsaimniecības nozares pārmaiņu dēļ saskaras ar sociālekonomiskām grūtībām, var

71

Avots: CSP dati
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saņemt atbalstu attiecīgu aktivitāšu ieviešanai noteiktā laika periodā, kas ļautu pārvarēt sociālekonomiskās
grūtības un pārorientēties uz citām darbības nozarēm.
Esošajā situācijā izvēlēto ZVRG stratēģiju ieviešanai paredzēto finansējumu aprēķina pēc kopējā iedzīvotāju
skaita teritorijā, nevērtējot šajā teritorijā ietilpstošo zivsaimniecībā nodarbināto skaitu. Šādā veidā EZF
palīdzības līdzekļi netiek prioritāri virzīti nelielām zivsaimniecības kopienām vai teritorijām ar zemu
apdzīvotības līmeni, kā tas ir ieteikts saskaņā ar Padomes Regulu Nr.1198/2006, 43.4.punktu. Kā minēja
FARNET pārstāvis, daļa ZVRG (pārsvarā teritorijas ar ievērojamu kopējo iedzīvotāju skaitu) saņem lielu daļu
no kopējā pieejamā finansējuma 4.prioritārā virziena ietvaros, lai gan attiecīgajā ZVRG darbības teritorijā ir
neliels skaits vai neviens nodarbinātais zivsaimniecības nozarē. To pierāda arī statistikas dati, kur esošo ZVRG
darbības teritorijās zivsaimniecībā nodarbināto skaits pēc CSP datiem (Pielikums Nr.18) ir no neviena
zivsaimniecībā nodarbinātā līdz 46 zivsaimniecībā nodarbinātajiem uz 1000 iedzīvotājiem. Savukārt,
salīdzinot piešķirto finansējumu ZVRG stratēģijas īstenošanai attiecībā pret zivsaimniecībā nodarbināto
skaitu, dažkārt piešķirtas finansējums uz 1 zivsaimniecībā nodarbināto ZVRG starpā atšķiras vairāk kā 230
reizes.

ZVRG stratēģiju un ZVRG atlase
Ir izveidota procedūra ZVRG stratēģiju izstrādei un stratēģiju struktūrai, bet noteikti tikai 2 kvalitātes kritēriji
stratēģiju vērtēšanai un stratēģijas nav vērtētas un rindotas pēc rādītājiem, kas būtu vērsti uz ZVRG
stratēģiju ietekmi uz teritoriju attīstību un ļautu rindot un izvēlēties labākās stratēģijas (sagaidāmie
rezultatīvie un ietekmes rādītāji, stratēģiju īstenošanas aspekti (ieinteresēto pušu iesaiste, informācijas
pasākumi), pieredze u.c.). Savā ziņā esošie ZVRG stratēģijas vērtēšanas kritēriji norāda, ka jebkura potenciālā
ZVRG, kas izpilda formālās prasības (attiecībā uz ZVRG organizatorisko struktūru, ZVRG stratēģiju un ZVRG
darbības teritoriju), var saņemt finansējumu savas zivsaimniecības teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanai,
neatkarīgi no ZVRG stratēģijas izstrādes kvalitātes vai no ZVRG spējas kvalitatīvi īstenot stratēģiju.
Šādā veidā ZVRG stratēģiju ieviešana pamatā tiek veidota kā metode finansējuma apguvei 4.prioritārā
virziena ietvaros, ko norādīja arī ZM, neizvirzot kā galveno prioritāti sasniedzamo rezultātu kvalitāti vai
ieinteresēto pušu iesaistes kvalitāti ZVRG stratēģiju īstenošanā, pašas ZVRG organizatoriskās struktūras vai
ZVRG stratēģijas kvalitāti vai citus nozīmīgus aspektus, kas norādītu uz kvalitatīvāku un efektīvāku
4.prioritārā virziena ieviešanu. Piemēram, Lielbritānijā (Anglijas teritorijā) potenciālajām ZVRG ir iespēja
saņemt finansējumu 5.prioritārā virziena ietvaros ZVRG stratēģiju izstrādei, šādā veidā veicinot pēc iespējas
labāku stratēģiju izstrādei potenciālajām ZVRG (Pielikums Nr.17).
Arī izvērtējot apstākli, ka daļa esošo ZVRG neuzrāda saistību ar zivsaimniecības nozari (Pielikums Nr.16), ir
pamats uzskatīt, ka netiek nodrošināti atbilstoši vērtēšanas kritēriji ZVRG stratēģiju izvērtēšanai pēc to
atbilstības zivsaimniecības kopienu vajadzībām. Pastāv risks, ka daļa ZVRG stratēģiju (tajā skaitā arī to ZVRG
stratēģijas, kuru teritorijā nav neviena vai tikai daži nodarbinātie zivsaimniecībā) ir izstrādātas, ņemot
galvenokārt vērā nevis zivsaimnieku kopienas intereses, bet gan iedzīvotāju kopējās intereses ZVRG darbības
teritorijā. Piemēram, Lielbritānijā (Anglijas teritorijā) ZVRG darbības teritoriju un ZVRG stratēģiju atlase
notika 2 atsevišķās kārtās, kas nodrošina, ka attiecīgā ZVRG stratēģija tiek izstrādāta tajā teritorijā, kas jau ir
apstiprināta kā atbilstoša teritorija ZVRG darbībai (Pielikums Nr.17).
Lai arī ZVRG izpilda formālās prasības attiecībā uz zivsaimniecības nozares pārstāvju skaitu ZVRG
lēmējinstitūcijā, ZVRG stratēģiju īstenošanā netiek pietiekamā apmērā nodrošināta atbilstoša
zivsaimniecības nozares pārstāvju iesaiste. Kā intervijās norādīja Latvijas Zivsaimnieku asociācijas un
Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācijas pārstāvis Inārijs Voits, Latvijas Zivrūpnieku savienības un
biedrības „Rīgas šprotes” pārstāvis Imants Cīrulis, Kurzemes zvejnieku asociācijas pārstāvis Igors
Markuševskis, pārstāvētā organizācija vai tās biedri nav iesaistīti ZVRG darbībā. Interviju laikā daļa ZVRG
norādīja, ka sākotnēji zivsaimniecības nozares pārstāvji iesaistījās ZVRG darbībā, bet stratēģijas ieviešanas
laikā zivsaimniecības nozares pārstāvji vairs nebija ieinteresēti līdzdarboties ZVRG stratēģijas ieviešanā. Kā
iemesliem šādai situācijai tika minētas nelielās projektu iesniegumu atbalsta summas un fakts, ka ZVRG
stratēģijā paredzētie atbalsta virzieni nebija saistoši zivsaimniecības nozares pārstāvjiem. Arī ZM pārstāvji
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norādīja, ka bieži ZVRG darbība nav tieši saistīta ar zivsaimniecības nozari. Piemēram, Igaunijā noteikts, ka
vismaz 60% no ZVRG biedru skaita ir jābūt saistītiem ar zivsaimniecību, kamēr Latvijā tikai 1/3 no ZVRG
lēmējinstitūcijas pārstāvjiem jābūt no zivsaimniecības nozares.
Lai izvairītos no interešu konflikta, jau ZVRG stratēģijas ietvaros ir nosacījums iekļaut stratēģijā sadaļu par
projektu vērtēšanas kārtību ZVRG, t.sk. arī par interešu konflikta novēršanu. Tomēr LAD norāda, ka ZVRG
darbībā iesaistītie pārstāvji dažkārt nespēj nošķirt personiskās intereses no sabiedriskajām interesēm. Šādā
veidā tiek radīts risks, ka atsevišķos gadījumos ZVRG stratēģijas ietvaros varētu tikt prioritāri atbalstīti
projektu iesniegumi, kas ir dažu ZVRG pārstāvju interesēs. ZM un LAD norāda, ka dažkārt ZVRG ir grūti
noraidīt projekta iesniegumus, kurus iesniedz zināmi pretendenti, piemēram, atbalsta pretendenti, kur
vienlaicīgi darbojas arī ZVRG.
Lai gan ZVRG atlases procesa laikā izziņa no pašvaldības par atļauju īstenot ZVRG stratēģiju pašvaldības
teritorijā nodrošina, ka ZVRG teritorijas nepārklājas, tomēr šādi tiek radīts risks, ka ZVRG stratēģijas izstrādes
un tālāk arī ieviešanas procesā tiek būtiski ņemtas vērā pašvaldību intereses. LAD norādīja, ka ZVRG darbības
ietvaros liela loma ir pašvaldībai, kas dažkārt nodrošina ZVRG darbībai nepieciešamās telpas un citus vietējos
resursus. Piemēram, Dānijā ir noteikts, ka publisko iestāžu pārstāvju skaits nedrīkst pārsniegt 30% no kopējā
ZVRG lēmējinstitūcijas pārstāvju skaita, kamēr Latvijā tie ir 50%. Ņemot vērā FARNET sagatavotos ieteikumus
attiecībā uz ZVRG izveidi un ZVRG stratēģijas ieviešanu, nepieciešams izvairīties no situācijām, kad
publiskajam sektoram ir dominējošais stāvoklis. Papildus pašvaldību ietekmes risku veido apstāklis, ka 6 no
24 ZVRG darbības teritorijām iekļaujas tikai 1 novada teritorijā. Ņemot vērā FARNET sagatavotos ieteikumus
ZVRG darbības teritoriju atlasei, nepieciešams papildus izvērtēt situāciju, ja ZVRG darbības teritorija sakrīt ar
pašvaldības teritoriju, tad galējos gadījumos var tikt radīts risks, ka ZVRG darbība tiek „absorbēta”
pašvaldības darbības ietvaros.
Kā nozīmīgu aspektu ZVRG pārstāvji minēja ZVRG stratēģiju ciešo saistību ar nacionālo normatīvo aktu
prasībām, kā rezultātā jebkuras izmaiņas normatīvajos aktos ir gandrīz vienmēr pamats grozījumu
ierosināšanai ZVRG stratēģijās. Piemēram, grozījumu piemērošana nacionālajos normatīvos aktos attiecībā
uz atbalsta intensitātes palielināšanu atbalsta pretendentiem ZVRG stratēģijas ieviešanā automātiski prasa
grozījumu veikšanu ZVRG stratēģijā, lai gan šādus grozījumus varētu veikt tikai attiecīgā konkursa
izsludināšanas dokumentācijā, neveicot grozījumus ZVRG stratēģijā. Arī FARNET sagatavotajos ieteikumos
attiecībā uz ZVRG stratēģijas ieviešanu norādīts, ka nepieciešams izvairīties no situācijām, kad ZVRG
stratēģijas ieviešanas process ir pārāk birokrātisks. Piemēram, Lielbritānijā (Anglijas teritorijā) no kopējās
ZVRG stratēģijas atsevišķi nodala dokumentu, kas raksturo ikdienā pielietojamas procedūras ZVRG
stratēģijas ieviešanai (Pielikums Nr.17). Šādā veidā tiek nodrošināts, ka ZVRG stratēģija ir dokuments, kurā
izmaiņas veic pamatojoties uz izmaiņām vietējā teritorijā, nevis saistībā ar normatīvajos aktos veiktajām
izmaiņām.

Projektu iesniegumu atlase
Lai gan esošo normatīvo aktu regulējums attiecībā par 4.prioritārā virziena ieviešanu ir hierarhiski
strukturēts, tomēr prasības ES līmenī netiek tiešā veidā iekļautas nacionālajos normatīvos aktos, kas rada
interpretācijas iespējas. Esošo normatīvo aktu regulējums72 radījis izpratnes trūkumu attiecībā par atbalsta
sniegšanu zivsaimniecības un tūrisma projektiem. Kā norādīja ZVRG pārstāvji, tad saskaņā ar normatīvajos
aktos norādīto informāciju tika saprasts, ka var sniegt atbalstu gan zivsaimniecības, gan tūrisma projektiem
ZVRG stratēģijas ietvaros, savukārt esošie ZM skaidrojumi norāda, ka saskaņā ar prasībām ES līmenī
atbalstāmi ir tikai tādi projektu iesniegumi, kas iekļauj gan zivsaimniecības, gan tūrisma aspektu. Ņemot vērā
FARNET sagatavotos ieteikumus attiecībā uz ZVRG stratēģijas ieviešanu, nepieciešams izvairīties no
situācijām, kad ZVRG teritorijā ir nepietiekama informācija un komunikācija par EZF un ZVRG stratēģiju.
Kā norādīja daļa ZVRG pārstāvju, potenciālo atbalsta saņēmēju konsultēšana tika novirzīta pie LAD
pārstāvjiem, lai izvairītos no situācijas, kad ZVRG un LAD sniegto konsultāciju rezultātā potenciālais atbalsta
72

Avots: 27.01.2009. MK noteikumi Nr.78
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saņēmējs saņem pretrunīgu informāciju. Ņemot vērā ZVRG uzņemtās saistības arī konsultāciju sniegšanā
potenciālajiem atbalsta saņēmējiem 4.prioritārā virziena ietvaros, šāda veida situācijā ZVRG nepilda savus
pienākumus.
Vienam atbalsta pretendentam pieejamais finansējuma apjoms ZVRG stratēģiju īstenošanas nolūkā bieži
vien ir nepietiekams, lai īstenotu nozīmīgākus projektus ZVRG darbības teritorijā, kā arī, lai nodrošinātu
plašāku interesentu loku sagatavot un iesniegt projektu iesniegumus ZVRG stratēģiju ietvaros. Uz šo aspektu
norādīja gan ZVRG, gan LPS.
Ņemot vērā projektu iesniegumu vērtēšanas procedūru ZVRG un LAD, projektu vērtēšanas laiks var aizņemt
4 mēnešus, īpašos gadījumos, kad nepieciešama papildus informācija pat 6 mēnešus. Apskatot līdz šim
apstiprināto projekta iesniegumu sarakstu, tikai dažos gadījumos projektu iesniegumu vērtēšana kopumā ir
aizņēmusi 6 mēnešu ilgu laika posmu. Neskatoties uz to no ZVRG pārstāvju puses tas tiek minēts kā pārāk
ilgs laiks, kamēr atbalsta saņēmējs var uzsākt īstenot savu projektu. ZVRG pārstāvji norādīja, ka LAD
vērtēšanas procesā pārvērtē projektu iesniegumu atbilstību ZVRG stratēģijai, tādejādi vēlreiz veicot jau ZVRG
paveikto darbu. Savukārt LAD norāda, ka atbildību par pieņemto lēmumu projektu iesniegumu
apstiprināšanā vai noraidīšanā uzņemas LAD, tādēļ LAD uzņemas pilnu atbildību par projektu iesniegumu
izvērtēšanas procesu kopumā. Papildus LAD norāda, ka daļa ZVRG kvalitatīvi neveic pienākumus attiecībā uz
atbalsta sniegšanu kvalitatīvu projektu iesniegumu sagatavošanā, kā arī nepieciešamības gadījumā daļa
ZVRG neveic komunikāciju attiecībā uz trūkstošajiem pavaddokumentiem vai citiem tehniskiem projekta
iesnieguma uzlabojumiem, kas arī ietekmē projektu izvērtēšanas laiku.
2.10.3. Secinājumi
1. Vidus termiņa novērtējuma ietvaros kā nozīmīgākie izaicinājumi 4.prioritārā virziena ietvaros ir
identificēti sekojoši jautājumi:
a. Zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju identificēšana nacionālā līmenī un ZVRG darbības
teritoriju atlase;
b. Atbilstošu ZVRG un ZVRG stratēģiju atlase.
1. Latvijā ir izveidota procedūra 4.prioritārā virziena ieviešanai un ZVRG atlasei un 2010.g. atlasītas 24
ZVRG un to atbilstošās teritoriju attīstības stratēģijas. Latvijā izveidotā vadības sistēma neveido
ierobežojumus ZVRG darbības nodrošināšanai. Ir definēti atlases kritēriji, lai izvēlētos zivsaimniecībai
nozīmīgākās teritorijas ZVRG un ZVRG stratēģijas, tomēr izvēlētie kritēriji neveicina kvalitatīvāko
stratēģiju izvēli un īstenošanu.
2. Līdz 2010.gada 31.decembrim tika izvērtēti un apstiprināti 63 projekti, no kuriem vēl neviens nav
īstenots. Apstiprinātie projektu iesniegumi sniegs ieguldījumu ZVRG darbības teritorijas ietvaros,
savukārt tikai neliela daļa no apstiprinātajiem projektiem paredz tiešu ieguldījumu zivsaimniecības
nozarē.
3. Esošo zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju identificēšanā tika konstatēti sekojoši apstākļi, kas var radīt
risku, ka daļa no zivsaimniecībai nozīmīgām teritorijām nav saistītas ar zivsaimniecības nozari:
a. Vienlīdz nozīmīgi atlases kritēriji ir zivsaimniecībā nodarbināto un uzņēmumu skaits, lai gan
zivsaimniecībai nozīmīgu kopienu identificēšanai nozīmīgāks ir rādītājs par zivsaimniecībā
nodarbināto skaitu;
b. Identificējot zivsaimniecībai nozīmīgu teritorijas, tika ņemts vērā arī iedzīvotāju skaits
pilsētās virs 15 000 iedzīvotājiem, lai gan šīs teritorijas tiek izslēgtas kā potenciālās ZVRG
darbības teritorijas.
4. Nepilni 50% no kopējās valsts teritorijas ir izvēlēta kā ZVRG darbības teritorija, tomēr, kā liecina
aktuālie CSP dati, daļa no šīm teritorijām nav saistītas ar zivsaimniecības nozari un tajās nav neviena
vai ir tikai daži nodarbinātie zivsaimniecības jomā.
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5. ZVRG atlases procedūras laikā tika konstatēti sekojoši apstākļi, kas var radīt risku, ka daļa no ZVRG
darbības teritorijām nav saistītas ar zivsaimniecības nozari un tieši neietekmē zivsaimniecības
kopienas:
a. ZVRG atlases laikā nebija uzstādīti atbilstības nosacījumi, lai potenciālā ZVRG ar izvēlēto
darbības teritoriju būtu saistīta ar zivsaimniecības nozari;
b. ZVRG stratēģiju īstenošanai paredzētā finansējuma sadale tika veikta pēc kopējā iedzīvotāju
skaita ZVRG darbības teritorijā, neņemot vērā zivsaimniecības kopienas lielumu attiecīgajā
teritorijā.
6. ZVRG atlases procedūras laikā un ZVRG stratēģijas ieviešanas laikā, saskaņā ar iesaistīto pušu sniegto
informāciju, tika konstatēti sekojoši apstākļi, kas var radīt risku pilnvērtīgai ZVRG darbībai:
a. Nav nodrošināta pilnvērtīga zivsaimniecības nozaru pārstāvju iesaiste ZVRG darbībā;
b. Pastāv risks, ka publiskā sektora ietekme ZVRG darbībā var būt pārāk nozīmīga.
7. 4.Prioritārā virziena ieviešanai Latvijā netiek paredzēta iespēja īstenot pasākumus profesionālo
iemaņu veicināšanai, darba ņēmēju pielāgošanas spēju pilnveidošanu un citiem līdzīgiem atbalsta
pasākumiem, kas ir pieļaujami saskaņā ar Padomes Regulas Nr.1198/2006, 44.2.punktu. Paredzēts,
ka profesionālo iemaņu veicināšanas pasākumus varēs īstenot 5.prioritārā virziena Zivsaimniecības
sadarbības tīkla pasākumu ietvaros.
8. Līdz 2010.gada 31.decembrim ir būtiski pārsniegts RP rezultatīvais rādītājs attiecībā uz atbalstīto
ZVRG stratēģiju aptvertās teritorijas īpatsvaru zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju apjomā (plānots
tika 70% apmērā), esošajā situācijā atbalstīto ZVRG stratēģiju aptvertajai teritorijai pārklājot 99,5%
no kopējās zivsaimniecībai nozīmīgajām teritorijām.
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2.11. 5. Prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība” ieguldījums
2.11.1. Metodoloģija
Izvērtējuma jautājums
Cik lielā mērā 5. prioritārā virziena (tehniskā palīdzība) izmantošana sniedz ieguldījumu efektīvai
Programmas īstenošanai?
Izpratne par jautājumu
5.prioritāra virziena finansējums nesniedz tiešu atbalstu zivsaimniecības un akvakultūras sektoriem, bet tiek
izmantots Zivsaimniecības fonda vadības un administrēšanas pasākumu nodrošināšanai. Novērtējumā
analizēts tehniskās palīdzības finansējuma izlietojums un tā ietekme uz pārējo prioritāro virzienu sekmīgu
ieviešanu.
Apakšjautājumi un izvērtēšanas kritēriji





Kādi pasākumi ir īstenoti 5. Prioritārā virziena ietvaros (novērtējumi un pētījumi, komunikācija,
informācijas sistēmas)?
Vai tehniskās palīdzības līdzekļi tiek izmantoti, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību Programmā
(piemēram, izveidojot atsevišķus sadarbības tīklus vai darba grupas par dzimumu jautājumiem
zivsaimniecības sektorā, pētījumiem, kas apraksta īpašus izaicinājumus šajā aspektā, informatīvās
akcijas sievietēm u.c.)?
Kādi uzlabojumi ir veikti izmantojot tehnisko palīdzību attiecībā uz 1., 2., 3. un 4. Prioritārā virziena
īstenošanā?

Analīzē izmantotie kritēriji un datu avoti
Analīzē izmantots Zemkopības ministrijas izstrādātais vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments
„Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns 2007.-2013.gadam”, Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam un grozījumi Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (RP), Ministru Kabineta noteikumi, kas nosaka
finansējuma piešķiršanas kārtību pasākumu īstenošanai. Dati par finansējuma apjomu un sadalījumu.

2.11.2. Izvērtējums
Piektajā prioritārajā virzienā, kas nodrošina atbalsta pasākumus pārējo prioritāro virzienu sekmīgai
ieviešanai, uz 31.12.2009. pilnībā pabeigti 10 projekti, par kopējo summu 231 070,65 LVL. Savukārt uz
31.12.2010. pabeigti 17 projekti, kuriem izmaksāti kopumā 326 437,94 LVL (Tabula Nr. 42).
Tabula Nr. 42. 5. Prioritārajā virzienā izmaksātais finansējums un projektu skaits

73

Līdz 2010.g.

līdz 2011.g.

Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

101’988,48

204’499,82

Apstiprinātie projekti, skaits

3

11

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits

3

7 (2)

61‘97,84

72’075,42

Vadības darbība

Sagatavošanas darbība
Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

73

Avots: LAD dati
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Līdz 2010.g.

līdz 2011.g.

Apstiprinātie projekti, skaits

3

10

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits

2 (1)

3 (1)

Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

0

7’390,00

Apstiprinātie projekti, skaits

1

5

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits

0

2

Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

0

937,23

Apstiprinātie projekti, skaits

0

1

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits

0

(1)

Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

67’628,33

193’023,08

Apstiprinātie projekti, skaits

5

11

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits

5

5 (3)

Izmaksātais publiskais finansējums, LVL

0

0

Apstiprinātie projekti, skaits

0

0

Pilnībā (daļēji) apmaksāti, skaits

0

0

Novērtēšanas darbība

Uzraudzības darbība

Informācijas darbība

Kontroles darbība

Vislielākais finansējums līdz 31.12.2009.g. izmaksāts 3 vadības darbības projektu īstenošanai, kuros
nodrošināta Rīcības programmas EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumu
administrēšanā iesaistīto LAD CA darbinieku darba samaksa. Arī uz 31.12.2010.g. šajā darbībā izmaksāts
vislielākais finansējums un īstenoti 7 projekti darbinieku darba samaksas segšanai, viens projekts, lai
nodrošinātu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
pasākumu ieviešanu, efektīvu un drošu administrēšanu, uzraudzību un kontroli, viens projekts biroja preču
nodrošināšanai un plānos viens projekts telpu uzturēšanās izmaksu segšanai un darbinieku kvalifikācijas
celšanai.
Pēc finansējuma apjoma nākamā lielākā darbība ir informācijas darbība. Līdz 31.12.2009.g. apmaksāto
projektu ietvaros īstenoti divi projekti konferenču organizēšanai, viens projekts pārstāvju dalībai seminārā
"Eiropas Zivsaimniecības fonds ilgtspējīgai zivsaimniecības reģionu attīstībai" un divi projekti informatīvo
materiālu izgatavošanai. Savukārt uz 31.12.2010. šo projektu klāstu papildina viens daļēji apmaksāts projekts
komandējumu un dienesta braucienu nodrošināšanai, kā arī projekts Zivsaimniecības sadarbības tīkla
darbības nodrošināšanai. Apstiprināti projekti publicitātes pasākumu nodrošināšanai, projekts dalībvalstu
ministru forumu, darba grupu, tikšanos ar EK, Auditoru un citu direktorātu pārstāvjiem nodrošināšanai un
projekts prezentācijas materiālu iegādei.
Sagatavošanas darbības ietvaros uz 31.12.2009.g. īstenoti divi projekti darbinieku atalgojuma segšanai,
daļēji apmaksāts projekts tulkošanas pakalpojumiem un apstiprināts projekts Eiropas Zivsaimniecības fonda
(EZF) saņēmēju publicēšanas moduļa izstrādei. 2010.g. šo projektu klāstu papildina vēl viens atalgojuma
projekts, un apstiprināti 4 projekti IT sistēmu izstrādei un uzlabošanai un viens projekts akvakultūras
dzīvnieku neeksotisko infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas programmas izstrādei un ieviešanai.
Novērtēšanas darbības ietvaros uz 31.12.2009.g. apstiprināts projekts vidustermiņa novērtējuma veikšanai,
ko nākamajā gadā papildina projekti dažādu citu aktuālo novērtējumu veikšanai un ziņojumu sagatavošanai.
Uzraudzības darbības ietvaros 2010.g. uzsākts un daļēji apmaksāts projekts uzraudzības komiteju, vadības
grupu un citu ar Rīcības programmas (turpmāk-RP) Eiropas Zivsaimniecības fonda (turpmāk-EZF) atbalsta
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ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam ar uzraudzību un ieviešanu saistītu organizatorisku pasākumu izdevumu
segšanai.
Kopumā šajā prioritārajā virzienā uz 31.12.2009. izmaksāts finansējums 231’514,65 LVL apmērā un uz
31.12.2010. 477’925,55 LVL apmērā. Mazākā projekta summa ir 31,40 LVL informatīvo materiālu
izgatavošanai un lielākā 68’819,46 pasākumu administrēšanai.
Tehniskās palīdzības atbalsta saņēmēji ir Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
2.11.3. Secinājumi
1.

Tehniskās palīdzības prioritārā virziena ietvaros īstenotie projekti nodrošina darbības gan pārējo
prioritāro virzienu administrēšanai uzraudzībai un novērtēšanai, gan informatīvajiem
pasākumiem, un sagatavošanās darbībām, kas atvieglo ieviešanas procesu.

2.

Kopumā šajā prioritārajā virzienā uz 31.12.2009. izmaksāts finansējums 231’514,65 LVL apmērā
un uz 31.12.2010. 477’925,55 LVL apmērā.

3.

Tehniskās palīdzības ietvaros īstenotie projekti paredz gan vienas noteiktas darbības veikšanu, kā,
piemēram, informatīvo materiālu iegādi, gan kompleksu pasākumu īstenošanu, kā, piemēram,
pasākumu administrēšanas nodrošināšanu.
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2.12. Sociālekonomiskais modelis atbalsta pasākumu ietekmes izvērtēšanai
2.12.1. Metodoloģija
Dažādo atbalsta pasākumu salīdzināšanas metodika
1.

dažādo atbalsta pasākumu efektivitātes salīdzināšanai tiek izmantots Ieguvumu/Izdevumu jeb B/C
rādītājs(Benefit/Cost ratio), kas parāda atdevi no katra ieguldītā lata, t.i. attiecību starp projekta
ieguvumiem un izdevumiem.

2.

B/C = NPVIEGUVUMIEM ÷NPVIZDEVUMIEM – t.i. rādītājs tiek aprēķināts kā dalījums jeb attiecība starp
ieguvumu un izdevumu naudas plūsmu diskontētajām tīrajām tagadnes vērtībām (Net Present Values
jeb NPV).

3.

Ieguvumu naudas plūsma aprēķināta saskaņā ar zemāk aprakstītajiem pieņēmumiem katram atbalsta
pasākumam (skat. socio-ekon. modelis); Izdevumu naudas plūsmas aprēķinā tiek ņemts vērā
attiecīgajos atbalsta pasākumos ieguldītais kopējais finansējums – t.i. gan publiskais (ES+LV), gan
privātais līdzfinansējums.

Kopējie metodiskie pieņēmumi
1.

Kopējais analīzes periods 2009.-2030.g.;

2.

dažādo atbalsta pasākumu efektivitātes salīdzināšanai tiek izmantots Ieguvumu/Izdevumu jeb B/C
rādītājs(Benefit/Cost ratio), kas parāda atdevi no katra ieguldītā lata, t.i. attiecību starp projekta
ieguvumiem un izdevumiem.

3.

B/C rādītājs tiek aprēķināts kā attiecība starp ieguvumu un izdevumu diskontētajām tagadnes
vērtībām. Izdevumos tiek ņemts vērā gan ieguldītais publiskais (ES+LV), gan privātais finansējums;

4.

sociālekonomiskā diskonta likme 5.5%;

5.

analīzes valūta lati;

6.

projektos radītās infrastruktūras un iekārtu lietderīgais mūžs 15 gadi;

7.

analīze tiek veikta salīdzināmās 2009.g. salīdzināmās cenās;

8.

nominālo cenu pārvēršanai salīdzināmās cenās tiek izmantots IKP deflators: līdz 2010.g. CSP dati, no
2011-2030.g. valsts vidējais IKP deflators saskaņā ar LR Finanšu ministrijas FM makroekonomiskām
prognozēm.
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2.12.2. Sociālekonomiskais modelis
Pasākums
Virziens Nr.1
Z101 - Zvejas aktivitāšu pilnīga
pārtraukšana
Z103 - Investīcijas zvejas kuģu
ierīcēs
un
zvejas
rīku
selektivitāte
Z104 - Sociāli
pasākumi

Kvantificētais ieguvums

Galvenie pieņēmumi

Flotes optimizācijas rezultātā radītais
ikgadējo mainīgo un pastāvīgo izmaksu
ietaupījums Baltijas jūras flotē.

Mainīgo izmaksu samazinājums vienāds ar izmaksu
samazinājumu Baltijas jūras zvejas flotē 2009. pret
2008.g.

Datu avots

CSP

Pastāvīgo
izmaksu
samazinājums
proporcionāls
sagriezto kuģu GT pret Baltijas flotes kopējo GT.

ekonomiskie

Flotē jaunpienākušo kuģu un ar vecā perioda ES atbalstu
sagriezto kuģu izmaksas Baltijas flotes kopējās izmaksās
koriģētas proporcionāli GT.

Virziens Nr.2
Saražotā pievienotā vērtība no projektu
rezultātā izaudzēto zivju un mazuļu
apjoma.
Z201 - Investīcijas akvakultūras
uzņēmumos

Pievienotā vērtības īpatsvars apgrozījumā piemēra
projektos vienāds ar akvakultūras nozares vidējo.

Vides un ainavas saglabāšana.
Z202 - Ūdens vides pasākumi

Pievienotā vērtības pieaugums no
projektu rezultātā veiktajām investīcijām.
Z204 - Zveja iekšējos ūdeņos

Aprēķini balstīti uz 16 gab. piemēra projektiem, kas
saņēmuši atbalsta izmaksu un par kuriem pieejami
Indikācijas rādītāji.

Vidējais zivju augšanas ilgums līdz pārdošanai 3 gadi
(4.gadā pārdod)
Vides ieguvums vienāds ar veiktajām investīcijām (t.i.
veiktās investīcijas atspoguļo patiesās izmaksas, kas
būtu nepieciešams videi radītā kaitējuma novēršanai, ja
projektos netiktu ievērotas paaugstinātas videi
draudzīgas saimniekošanas prasības).
Piemēra projektā aprēķinātais gaidāmais ieguvums no
iespējas uzglabāt saldētas zivis. Ņemot vērā pasākuma
ietvaros mazo realizēto projekta skaitu, iespējams
lietderīgāk pieņemt, ka ieguvums varētu būt līdzvērtīgs
kā jūras zvejā kopīgas infrastruktūras pasākumiem Nr.
301-303.

Izaudzēto zivju un mazuļu
apjoms no LAD sniegtajiem
projektu
indikācijas
rādītājiem.
Zivju un mazuļu pārdošanas
cenas no BIOR datiem.
Piev.vērt. īpatsvars no CSP.
n/a

Izvērtējuma
gaitā
tika
konstatēta
praktiska
problēma,
ka
LAD
indikatīvos rādītājos trūkst
informācija
,
kas
atspoguļotu
projektu
potenciāli
radītos
ieguvumus tautsaimniecībai

Pasākums

Kvantificētais ieguvums

Galvenie pieņēmumi

Datu avots
kvantificējamā veidā.

Projektu realizācijas rezultātā radītās
pievienotās
vērtības
pieaugums
uzņēmumos.
Z205 - Zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde

Virziens Nr.3
Z301 - Investīcijas ražošanas,
pārstrādes
vai
mārketinga
iekārtās un infrastruktūrā

Virziens Nr.4
Z400 - Teritorijas attīstības
stratēģiju
īstenošana
(stratēģijas)
Z4011 - Teritoriju attīstības
stratēģiju īstenošana-ciematu,
kuros
veic
zivsaimniecības

Uzņēmumu finanšu dati Lursoft, LAD monitoringa un
indikācijas rādītāji.
Nozares finanšu dati – CSP.

Aprēķini balstīti uz 13 gab. piemēra projektiem, kas
saņēmuši atbalsta izmaksu un par kuriem pieejami
Indikācijas rādītāji. Nozares rādītājos ar ko salīdzina,
izņemti laukā 13 gab. piemēra uzņēmumi.
Pievienotās
vērtības
ieguvums
zvejniecības nozarē (t.i. pārdošanas cenas
pieaugums mīnus papildus izmaksas) no
cenas starpības saldētām un svaigām zivīm
(t.i. iespēja sasaldēt un pārdot dārgāk).

Z303 - Investīcijas zvejas ostās
un zivju izkraušanas vietās

Z304 - Jaunu noieta tirgu
sekmēšana
un
reklāmas
kampaņas

Projekta ietekmi atspoguļo pievienotās vērtības
īpatsvara izmaiņa atbalstu saņēmušo
uzņēmumu
apgrozījumā, salīdzinājumā ar
pārējiem nozares
uzņēmumiem, kas nav saņēmuši atbalstu.

Pievienotās vērtības ieguvums nozarē no
izstāžu veicinātās papildus realizētās
produkcijas apjoma.

Pievienotās
vērtības
ieguvums
zivsaimniecības teritorijās no papildus
radītajām darba vietām un papildus
radītajām ekonomiski aktīvajām vienībām.

Vidējā cenas starpība starp saldētām un svaigām zivīm
(brētliņas un reņģes) 0.09 LVL/kg. Vidējās saldēšanas un
uzglabāšanas izmaksas 0.08 LVL/kg.

Zivju cenu un saldēšanas
izmaksu aplēses ZM, LAD
intervences, un nozares
asociāciju dati.

Saldēšana tiek veikta 2 periodus gadā (pavasarī/vasarā
un rudenī/ziemā). Saldētavu aizpilde 67%.
Analīze balstīta uz 2 piemēra projektu pamata par
kuriem pieejami indikācijas rādītāji par izbūvēto
saldētavu apjomu.
Vienas izstādes apmeklējumu rezultātā noslēgtie līgumi
rada apgrozījuma pieaugumu 1% apmērā un ilgst 3
gadus.

Lursoft dati par BDR „Rīgas
šprotes”
un
„LZA”
apgrozījumu.

Izstāžu apmeklējušo uzņēmumu pievienotā vērtība
vienāda ar nozares vidējo.

CSP dati par nozares
vidējiem rādītājiem.

Tiek pieņemts, ka tiek sasniegti Rīcības programmā
uzstādītie mērķi – 2011.g. laikā tiek radītas papildus 100
darba vietas, kuru skaits pakāpeniski pieaug līdz kopumā
300 radītām darba vietām 2015.g. 2011.g. laikā
ekonomiski aktīvo vienību skaits uz 1000 iedz. pieaug
par 2 vienībām, un pakāpeniski sasniedz kopējo
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Pasākums
darbības,
attīstība

atjaunošana

Kvantificētais ieguvums
un

Z4012 - Teritoriju attīstības
stratēģiju
īstenošana-ar
zivsaimniecību
un
tūrismu
saistītas
maza
mēroga
infrastruktūras un pakalpojumu
attīstība
Z402
VRG
darbības
nodrošināšana,
prasmju
apguve, teritoriju aktivizēšana

Galvenie pieņēmumi
pieaugumu par 5 vienībām uz 1000 iedz. 2015.g.
Tā kā ekonomiski aktīvo vienību skaita pieaugumu
ietekmē daudzi citi ārēji apstākļi tautsaimniecībā, tad
tiek pieņemts, ka projektu ietekme uz ekonomiski aktīvo
vienību skaita pieaugumu ir proporcionāla ikgadējai
projektu ieguldījumu attiecībai pret kopējo investīciju
apjomu valstī uz 1 ekonomiski aktīvo vienību.
Projektu ietekme uz tautsaimniecību caur radītajām
darba vietām un ekonomiski aktīvām vienībām ilgst 5
gadus.
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Datu avots

2.12.3. Rezultāti
Vieta

Pasākums

B/C

Secinājums
Balstoties uz 16 gab. akvakultūras piemēra projektiem
investīcijas Z201 pasākumā uzrāda visaugstāko atdevi - katrs
ieguldītais lats sniedz vairāk kā trīs latus ieguvumos.

1

Z201
Investīcijas
uzņēmumos

akvakultūras

3.12

Z101 - Zvejas aktivitāšu pilnīga
pārtraukšana
Z103 - Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un
zvejas rīku selektivitāte
2

Apskatot visu 1.prioritāro virzienu kopumā, kā vērstu uz vienotu
mērķi - optimizēt Baltijas jūras flotes apjomu un sabalansēt to
ar nozvejas kvotām, ieguldījumi šajā prioritārajā virzienā uzrāda
otru augstāko atdevi no visiem analizētajiem pasākumiem un
vienas nozvejotās tonnas izmaksu samazinājumu.
1.87

Z104 - Sociāli ekonomiskie pasākumi

Z303 - Investīcijas zvejas ostās un zivju
izkraušanas vietās

Ikgadējais Baltijas jūras flotes izmaksu samazinājums sākot ar
2009.g. vērtējams vairāk kā 2 milj. latu apmērā.

Investīcijas kopīgas ieinteresētības pasākumos Z301 un Z303
uzrāda trešo augstāko ieguldījumu atdevi - katrs ieguldītais lats
rada ieguvumus vairāk kā pusotra lata apmērā.

Z301 - Investīcijas ražošanas, pārstrādes
vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā

3

Sākot ar 2014.g. ikgadējam akvakultūras nozares pievienotās
vērtības pieaugumam vajadzētu būt vairāk kā 250 tūkst. latu
apmērā.

1.53

Bez jau kvantificēti aplēstajiem ieguvumiem – papildus
pievienotās vērtības (aptuveni 0.01 LVL/kg) – kas rodas no
iespējas sasaldēt zivis un tās realizēt dārgāk, Z301 un Z303
pasākumu rezultātā noteikti ir arī citi ekonomiski labumi
nozarei, kuru kvantificēšana šajā brīdī nav iespējama datu
trūkumu dēļ (skat. aprakstu pie „Ierobežojumiem”).
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Ierobežojumi un/vai citi nekvantificētie
ieguvumi
Faktiskie ieguvumi vēl nav pārbaudāmi, jo
projekta ieguldījumu rezultātā izaudzētās
zivis pilnā apjomā tirgū varētu nonākt ap
2014.g (daļēji iespējams ātrāk ap 2012.g.).
Plānotais apjoms ap 215 t zivju, kas
veidotu vairāk kā 400 tūkst. LVL
pieaugumu
nozares
apgrozījumā.
Nepieciešams pārliecināties, ka šāds
pieaugums nozarē tik tiešām būs
vērojams.
Papildus kvantificētajiem ieguvumiem no
flotes izmaksu samazinājuma, 1.prioritārā
virziena pasākumiem ir citi šajā analīzē
nekvantificēti ieguvumi, kas saistās ar
vides un zivju resursa ilgtspējīgu
saglabāšanu.
Tā kā joprojām turpinās kuģu sagriešana
un flotes modernizācija, tad precīzai flotes
izmaksu ietaupījuma aplēsei būtu
nepieciešams veikt atkārtotu analīzi pēc
pasākumu pilnīgas īstenošanas.
Papildus
analīzē
aprēķinātajam
ieguvumam no zivju saldēšanas, analīzes
veikšanas gaitā identificēti vēl sekojoši
ieguvumi ar pozitīvu ekonomisko efektu
uz nozari kopumā – zivju atvēsināšanas
šķirošanas un iekārtas ļauj samazināt
nekvalitatīvo zivju īpatsvaru un sašķirot
zivis pēc izmērā, tādējādi ļaujot samazināt
atbiruma procentu un pārdot zivis
dažādās cenu grupās pēc izmēriem.

Vieta

Pasākums

B/C

Secinājums
Līdz ar to uzskatāms, ka Z301 un Z303 pasākumu patiesā atdeve
un ekonomiskais efekts ir lielāks nekā aplēstais.

4

Z204 - Zveja iekšējos ūdeņos

13.85*
(1.53)

Piemēra projektu ietvaros aplūkotās investīcijas uzrāda ļoti lielu
atdevi no pievienotās vērtības pieauguma iekšējo ūdeņu
nozvejā, taču šis rezultāts jāvērtē piesardzīgi, jo aprēķins
balstīts uz nelielu projektu skaitu, no kuriem vēl neviens nav
pabeigts.
Līdz ar to atbilstošāk būtu pieņemt, ka šis pasākums varētu
uzrādīt līdzvērtīgu atdevi, kā piem. jūras zvejas atbalstam
mērķētie krastā bāzētas infrastruktūras atbalsta pasākumi Z301
un Z303.
Atbalsts jaunu noieta tirgus apgūšanai uzrāda līdzīgu atdevi kā
pārējie 3.prioritārā virziena pasākumi. Šāda atdeve vērtējama
kā reālistiska.

5

Z304 - Jaunu noieta tirgu sekmēšana un
reklāmas kampaņas

1.49

Līdzīgi kā Z301 un Z303, kā arī Z304 pasākumos arī atbalsts
apstrādes un pārstrādes uzņēmumiem uzrāda pusotra lata
atdevi no viena ieguldītā lata.
6

Z205 - Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde

1.47

Vērtējams, ka līdz 2010.g. beigām veiktās investīcijas ik gadu
sniegs nepilnu 600 tūkst. latu ieguldījumu nozares pievienotās
vērtības pieaugumā.
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Ierobežojumi un/vai citi nekvantificētie
ieguvumi
Savukārt
piestātņu
un
krasta
infrastruktūras uzlabošana nodrošina gan
kuģu izkraušanas laika samazinājumu, gan
krastā bāzēto transportēšanas izmaksu
ietaupījumu. Tā kā nav pieejami dati par
šo ietaupījumu veidojošiem rādītājiem,
līdz ar to kvantificēšana šajā brīdī nav
iespējama.
Pasākuma ietekmes aplēses apgrūtina
nelielais projektu skaits, kā arī jebkādu
indikācijas
rādītāju
trūkums
LAD
apkopotajā informācijā, kas norādītu uz
projektu radīto saimnieciskās darbības
ietekmi (piem. ir rādītāji tikai par kopējo
nozvejas apjomu pēdējos 3 gados
ūdenstilpnē, bet nav rādītāju par uz
projektu attiecināmo nozvejas apjomu).
Precīzākai
atdeves
aplēsei
būtu
nepieciešams veikt individuālu izstādi
apmeklējušo uzņēmumu aptauju un iegūt
detalizētus datus par noslēgto līgumu
apjomiem un ilgumiem katrā uzņēmumā,
taču šāda informācija uzskatāma par
komercinformāciju un varētu būt
problēmas ar precīzu datu ieguvi.
Tā kā kvantificēto ieguvumu aplēses
balstītas uz diference-in- diference
analīzes principa salīdzinot atbalstu
saņēmušo
uzņēmumu
apgrozījuma
izmaiņas
rādītājus
pret
atbalstu
nesaņēmušo
nozares
uzņēmumu
rādītājiem, tad vēl precīzāku ieguvumu
aplēsi būtu iespējams iegūt, ja būtu
pieejami par projekta rezultātā iegādāto

Vieta

7

Pasākums

Z400 - Teritorijas attīstības stratēģiju
īstenošana (stratēģijas)
Z4011 - Teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošana-ciematu,
kuros
veic
zivsaimniecības darbības, atjaunošana un
attīstība
Z4012 - Teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošana-ar zivsaimniecību un tūrismu
saistītas maza mēroga infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība

B/C

Secinājums

Apskatot visu 4.prioritāro virzienu kopumā, kā vērstu uz vienotu
mērķi - aktivizēt zivsaimniecības teritorijas - radot tajās jaunas
darba vietas un ekonomiski aktīvās vienības (uzņēmumus)
aprēķini uzrāda salīdzinoši zemāku atdevi nekā citos atbalsta
pasākumos.

1.22

Z402 - VRG darbības nodrošināšana,
prasmju apguve, teritoriju aktivizēšana

8

Z202 - Ūdens vides pasākumi

1.00

Tā kā vides ieguvumu kvantificēšana jebkura veida ekonomiskā
analīzē ir grūta vai neiespējama, tad viena no pieejām, kas tiek
izmantota vides ieguvumu aplēsē ir „tirgus cenu princips”, ka
izmaksas, kas nepieciešamas negatīvās ietekmes uz vidi
novēršanai atspoguļo ieguvumu naudas vērtību.
Līdz ar to atdeves rādītājs, ka viens ieguldītais lats sniedz tik pat
lielu ieguvumu nav vērtējams, kā slikts salīdzinājumā ar citu
pasākumu atdevēm.
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Ierobežojumi un/vai citi nekvantificētie
ieguvumi
iekārtu vai infrastruktūras ietekmi uz
ražošanas apjomu vai ražīgumu, taču šādi
dati indikācijas rādītāju veidā nav.
Faktiskie 4.prioritārā virziena ieguvumi vēl
nav pārbaudāmi, jo līdz 2010.g. beigām ir
apgūts tikai 1% no plānotā finansējuma
apjoma, tāpēc aprēķini balstīti uz
pieņēmumiem, ka tiks sasniegti Rīcības
programmā uzstādītie rezultatīvie rādītāji.
Šī prioritārā virziena reālās lietderības
izvērtējumam būtu nepieciešams iegūt
objektīvus datu no projektu īstenotājiem
par faktiski radītajām darba vietām un
ekonomiski
aktīvajām
vienībām
(uzņēmumiem). Bez šādas informācijas arī
ex-post izvērtēt faktisko 4.prioritārā
virziena investīciju atdevi būs apgrūtinoši.
Pasākuma atdeves vēl precīzākam
novērtējumam būtu jāņem vērā tas, vai
uzņēmumi, kas saņem atbalstu Z202
ietvaros, gadījumā bez atbalsta arī tāpat
nebūtu saimniekojoši ievērojot visas
paaugstinātās vides prasības. Ja tas tā
būtu, tad nepieciešams izvērtēt faktiski
nepieciešamo publiskā atbalsta apjomu.

2.13. Ietekmes uz vidi izvērtējums
Plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, ko nosaka
Ministru kabineta 2004. marta 23. marta noteikumi Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes
uz vidi stratēģiskais novērtējums” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 18.11.2009.), paredz ne
tikai novērtēt plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, bet noteiktos
periodos veikt monitoringu un sagatavot monitoringa ziņojumu, kurā atspoguļo kā
plānošanas dokumenta īstenošanas periodā mainās vides stāvoklis jomās vai teritorijā, ko
skar attiecīgais dokuments.
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadā
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tika veikts 2007. gadā un Vides pārskats izstrādāja
SIA „Konsorts” un SIA „Konsultanti”.
Vides pārraudzības valsts birojs 2007. gada 13. augustā izdeva atzinumu Nr. 65 „Par vides
pārskatu plānošanas dokumentam „Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam”, kas paredz: „Lai konstatētu plānošanas
dokumenta īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, vides pārskatā iepriekš neparedzētu
ietekmi uz vidi, kā arī, ja nepieciešams, izdarītu grozījumus plānošanas dokumentā,
plānošanas dokumenta izstrādātājs veic Vides monitoringu. Izstrādātājs izstrādā monitoringa
ziņojumu, kurā apkopo pieejamo informāciju un ietver vismaz ar plānošanas dokumenta
īstenošanu saistīto vides stāvokļa izmaiņu un to tendenču raksturojumu. Vides monitoringam
izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas iegūta, veicot vides monitoringu, kā arī citu
informāciju, kas ir pieejama izstrādātājam. Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai vismaz
divas reizes plānošanas periodā – vēlams 2010. gadā un plānošanas perioda beigās – 2013.
gadā jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz (arī elektroniskā veidā) Vides
pārraudzības valsts birojam.”.
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadā
monitoringa ziņojumu izstrādāja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” saskaņā
ar Ministru kabineta 2004. marta 23. marta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” VIII nodaļu (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
18.11.2009.).
2.13.1. Metodoloģija
Monitoringa ziņojums sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2004. marta 23. marta
noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 18.11.2009.) prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja
metodiskajiem norādījumiem.
Sagatavojot monitoringa ziņojumu, vērtēta četru prioritāro virzienu pasākumu ietvaros
īstenotie projekti un to radītā ietekme uz vidi kopumā.
Plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa ziņojuma sagatavošanai izmantoti dati, kas
apkopoti Vides pārskatā, kā arī Pasūtītāja rīcībā esošā informācija par prioritāro virzienu
ietvaros īstenotajiem projektiem. Tā kā projektu īstenotāji pretēji Vides pārskatā
paredzētajam neveic to īstenoto projektu izvērtējumu no vides viedokļa, resp. kādu ietekmi
rada konkrēti paredzētie un īstenotie pasākumi, tad monitoringa ziņojumā novērtējums
veikts pasākumu līmenī.
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Monitoringa ziņojumā netika vērtēti tie pasākumi, kuru īstenošana vēl nav vai ir tikko
uzsākta, kā arī tie pasākumiem, kuru īstenošana neietekmē vidi un kas tika konstatēts jau
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma laikā.

2.13.2. Novērtējums
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadā
galvenie mērķi ir:
1. ar zivju resursiem līdzsvaroti un konkurētspējīgi zvejas uzņēmumi un Latvijas zvejas
flote;
2. kvalitatīvu, augstas pievienotās vērtības un tirgū pieprasījumam atbilstošu produktu
ražojoši akvakultūras, iekšējo ūdeņu zvejniecības un apstrādes uzņēmumi;
3. ar zivsaimniecību saistīto teritoriju un no zivsaimniecības atkarīgo cilvēkresursu
integrēta un ilgtspējīga attīstība.
Prioritārie virzieni atbilstoši Rīcības programmai Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanai
Latvijā 2007.-2013.gadā ir šādi un to ietvaros plānoto pasākumu summārā ietekme uz vidi ir:
1. prioritārais virziens „Pasākumi Kopienas zvejas flotes sabalansēšanai”:
1.1. pasākums „Zvejas aktivitāšu Kopumā vērtējot, šī pasākuma īstenošana ilgtermiņā vides stāvokli
pilnīga pārtraukšana”
ietekmē pozitīvi, neskatoties uz ietekmi, kas rodas atsevišķu
projektu realizācijas laikā.
1.2. pasākums „Pagaidu zvejas
Netika vērtēts
aktivitāšu pārtraukšana”
1.3. pasākums „Investīcijas
Kopumā vērtējot, šī pasākuma īstenošana ilgtermiņā vides stāvokli
zvejas kuģu ierīcēs un
ietekmē pozitīvi.
selektivitāte”
1.4. pasākums „Sociāli
Nerada ietekmi uz vidi
ekonomiskie pasākumi”
2. prioritārais virziens „Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un akvakultūras produktu
pārstrāde un mārketings”:
2.1. pasākums „Investīcijas
Kopumā vērtējot, šī pasākuma īstenošana lokāli vides stāvokli
akvakultūras uzņēmumos”
ietekmē pozitīvi.
2.2. pasākums „Ūdens vides
Kopumā vērtējot, šī pasākuma īstenošana lokāli vides stāvokli
aizsardzība
ietekmē pozitīvi, kā arī nodrošina Natura 2000 teritoriju
izveidošanas mērķu sasniegšanu.
2.3. pasākums „Akvakultūras
Netika vērtēts
dzīvnieku slimību ierobežošana”
2.4. pasākums „Zveja iekšējos
Netika vērtēts
ūdeņos”
2.5. pasākums „Zvejas un
Kopumā vērtējot, šī pasākuma īstenošana lokāli vides stāvokli
akvakultūras produktu apstrāde ietekmē pozitīvi.
un marketings”
3. prioritārais virziens „Kopējās ieinteresētības pasākumi”
3.1. pasākums „Kopīga rīcība
Kopumā vērtējot, šī pasākuma īstenošana lokāli vides stāvokli
zivsaimniecības uzņēmumu
ietekmē pozitīvi.
efektīvai attīstībai ”
3.2. pasākums „Ūdens faunas
Netika vērtēts
un floras aizsardzība un
attīstība”
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3.3. pasākums „Investīcijas
zvejas ostās, izkraušanas vietās
un patvēruma vietās”

Īstenotie projekti rada zināmu pozitīvu ietekmi uz vidi, sakārtojot
zvejas ostas un zivju izkraušanas vietas. Tomēr būtiskākā ietekme,
kas rodas nenodrošinot notekūdeņu savākšanu un novadīšanas
sistēmu ierīkošanu, netiek novērsta.
Nerada ietekmi uz vidi

3.4. pasākums „Jaunu noieta
tirgu sekmēšana un reklāmas
kampaņas”
4. prioritārais virziens „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība”
4.1. pasākums „Zivsaimniecības Nerada ietekmi uz vidi
reģionu ilgtspējīga attīstība”

Detalizēta informācija ir apkopota nākošajā tabulā.
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SIVN definētie pasākumi negatīvās ietekmes
mazināšanai
1. prioritārais virziens „Pasākumi Kopienas zvejas flotes sabalansēšanai”
Pasākums

1.1. pasākums
„Zvejas aktivitāšu
pilnīga
pārtraukšana”

SIVN definētā iespējamā ietekme uz vidi

No vides un ekosistēmas aizsardzības
viedokļa šis ir nozīmīgs zvejas flotes
modernizēšanas pasākums, kas līdz ar
degvielas ekonomiju samazinās arī izmešu
daudzumu atmosfērā un degvielas noplūdes
un avāriju risku, jo norakstīti tiek savu laiku
jau nokalpojušie kuģi. Bez tam vienota un
koordinēta zvejas flotes skaitliskā sastāva
optimizācija, kas veikta balstoties uz zivju
resursiem, nodrošinās šo zivju resursu
ilgtspējīgu un līdzsvarotu izmantošanu.
Iespējamie riski pasākuma realizēšanā ir
tehnoloģiskā procesa laikā radusies papildus
slodze gaisā, respektīvi, izmetes, kas rodas
kuģus sagriežot. Te minama gan gāze
(autogenu izmantošana), gan cietās putekļu
daļiņas. Bez tam būs paaugstināts trokšņa
līmenis rūpnīcu teritorijās un to tiešā tuvumā.

Lai izvairītos no negatīvās ietekmes uz vidi,
nepieciešams:
 precīzi ievērot procesa tehnisko noteikumu
prasības,
 teritoriju
izmantošanas
un
apbūves
noteikumus,
 iegūto metāllūžņu otrreizējas izmantošanas
nodrošināšana,
 radušos atkritumu, tai skaitā naftas
produktu un citu bīstamo atkritumu (piem.
akumulatori)
noglabāšana/pārstrāde
atbilstoši normatīvo aktu prasībām
 izmantošanai ārpus zvejniecības mērķiem
turpmākai izmantošanai nododami tikai
tehniski labā kārtībā esoši bijušie zvejas kuģi.

Komentāri un ietekme uz vides stāvokli

Pasākuma ietvaros uz 31.12.2010. ir īstenoti
84 projekti. Pilnībā pārtrauktas zvejas
aktivitātes ar 84 kuģiem, kuru vecums
svārstās no 14 – 40 gadiem.
Īstenojot pasākumu samazināta Latvijas
zvejas flotes (zvejai Baltijas jūrā (arī Rīgas
jūras līcī) piekrastes zonā vai aiz piekrastes
zonas) kopējā jauda par 23% un kopējā bruto
tonnāža par 24,7% attiecībā pret bāzes
datiem 2006. gadā.
Īstenojot šos projektus:
 netieši samazināta ietekme uz Rīgas jūras
līča un Baltijas jūras zivju resursiem;
 samazināti draudi avārijas/tehniska
bojājuma rezultātā piesārņot Rīgas jūras
līci un Baltijas jūru ar naftas produktiem;
 samazināti gaisu piesārņojošo vielu
emisijas apjomi.
Šo projektu īstenošanas laikā:
 tika radīti atkritumi;
 tika radītas daļiņu PM10 un PM2,5, kā arī
metināšanas gāzu emisijas gaisā;
 tika radītas trokšņa emisijas.
Kopumā vērtējot, šī pasākuma īstenošana
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Pasākums

1.2. pasākums
„Pagaidu zvejas
aktivitāšu
pārtraukšana”

1.3. pasākums
„Investīcijas zvejas
kuģu ierīcēs un
selektivitāte”

SIVN definētā iespējamā ietekme uz vidi

Pamatā šis ir sociāli-ekonomisks pasākums,
kas tomēr ietekmē apkārtējo vidi un
ekosistēmas. Pirmām kārtām nozvejas
ierobežojošo pasākumu (nozvejas kvotas,
ārkārtas, pasākumi, ārkārtas zvejas aizliegumi
u.c.) finansiālo zaudējumu kompensācijas dēļ
ievērojami samazināsies nelegālā nozveja, un
līdz ar to uzlabosies zivju resursi. Otrkārt, šis
pasākums zināmā mērā stimulēs kuģu dzinēju
nomaiņu uz modernākiem, kas līdz ar
degvielas ekonomiju samazinās arī izmešu
daudzumu atmosfērā un degvielas noplūdes
un avāriju risku.
Iespējamie riski pasākuma realizēšanā ir
dzinēju nomaiņas procesa laikā atlikušie
izlietotie naftas produkti, kā arī vecie
akumulatori, kas ir bīstamie atkritumi.
Pasākuma pirmās divas aktivitātes, raugoties
no vides aizsardzības viedokļa, nodrošina
apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanos.
Modernizējot dzinējus tiek samazinātas
izmetes gaisā, novērstas noplūdes no
dzinējiem.
Savukārt
palielinot
energoefektivitāti, tiek panākts vēlamais
rezultāts
ar
mazāku
energonesēju
izmantošanu, kas savukārt sekojoši samazina
izmetes gaisā. Pasākuma trešā aktivitāte ir

SIVN definētie pasākumi negatīvās ietekmes
mazināšanai

Lai izvairītos no negatīvās ietekmes uz vidi,
nepieciešams:
 precīzi ievērot dzinēja nomaiņas procesa
tehnisko noteikumu prasības,
 iegūto dzinēju utilizācijas nodrošināšana,
 radušos atkritumu, tai skaitā naftas
produktu un citu bīstamo atkritumu (piem.
akumulatori)
noglabāšana/pārstrāde
atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
 izmantošanai ārpus zvejniecības mērķiem
turpmākai izmantošanai nododami tikai
tehniski labā kārtībā esoši bijušie dzinēji.

Lai izvairītos no negatīvās ietekmes uz vidi,
nepieciešams:
 precīzi ievērot dzinēja nomaiņas procesa
tehnisko noteikumu prasības,
 iegūto dzinēju utilizācijas nodrošināšana,
 radušos atkritumu, tai skaitā naftas
produktu un citu bīstamo atkritumu (piem.
akumulatori)
noglabāšana/pārstrāde
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
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Komentāri un ietekme uz vides stāvokli
ilgtermiņā vides stāvokli ietekmē pozitīvi,
neskatoties uz ietekmi, kas rodas atsevišķu
projektu realizācijas laikā.
Pasākuma ietvaros uz 31.12.2010. nav
pabeigtu projektu.

Pasākuma ietvaros uz 31.12.2010. pabeigta
septiņu projektu īstenošana, kuru realizācijai
apstiprināts 7% no pieejamā publiskā
finansējuma.
Īstenojot projektus, ir izpildīti
noteikto
pasākumu rezultatīvie rādītāji šādā apjomā:
1. Projekta rezultātā uzlabota drošība uz
zvejas kuģa – piecos projektos;

Pasākums

SIVN definētā iespējamā ietekme uz vidi

SIVN definētie pasākumi negatīvās ietekmes
mazināšanai

vistiešākajā veidā vērsta uz ekosistēmu
saudzēšanu
un
bioloģisko
resursu
saglabāšanu, līdz ar to nodrošinot saudzējošu
un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.
Iespējamie riski pasākuma realizēšanā ir
dzinēju nomaiņas procesa laikā atlikušie
izlietotie naftas produkti, kā arī vecie
akumulatori, kas ir bīstamie atkritumi.

Komentāri un ietekme uz vides stāvokli
2. Projekta rezultātā uzlaboti darba apstākļi
uz zvejas kuģa – piecos projektos;
3. Projekta rezultātā uzlaboti higiēnas
apstākļi uz zvejas kuģa – trīs projektos;
4. Projekta rezultātā uzlabota produktu
kvalitāte – septiņos projektos;
5. Projekta rezultātā uzlabota zvejas kuģa
energoefektivitāte – vienā projektā;
6. Projekta rezultātā uzlabota zvejas kuģa
selektivitāte – nevienā projektā;
7. Projekta rezultātā veikta zvejas kuģa
galvenā dzinēja nomaiņa – nevienā projektā;
8. Projekta rezultātā veikta zvejas rīku
nomaiņa uz zvejas kuģa – nevienā projektā.
Īstenojot šos projektus, netieši nodrošināta
vides kvalitātes uzlabošana:
 samazinot
draudus
dzinēja
avārijas/tehniska bojājuma rezultātā
piesārņot Rīgas jūras līci un Baltijas jūru
ar naftas produktiem,
 samazinot gaisu piesārņojošo vielu
emisijas apjomus,
 samazinot degvielas patēriņu.

1.4. pasākums
„Sociāli ekonomiskie
pasākumi”

Šis ir izteikti sociāli-ekonomisks pasākums,
kas neietekmē vidi.

Kopumā vērtējot, šī pasākuma īstenošana
ilgtermiņā vides stāvokli ietekmē pozitīvi.
-

-
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SIVN definētie pasākumi negatīvās ietekmes
Komentāri un ietekme uz vides stāvokli
mazināšanai
2. prioritārais virziens „Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un akvakultūras produktu pārstrāde un mārketings”
Pasākums

2.1. pasākums
„Investīcijas
akvakultūras
uzņēmumos”

2.2. pasākums
„Ūdens vides
aizsardzība”

SIVN definētā iespējamā ietekme uz vidi

Pasākuma realizācija galvenokārt nozīmē
jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Šādas jaunas
tehnoloģijas vai ražošanas metodes radīs
mazāku piesārņojumu (galvenokārt ūdens)
apkārtējā vidē un ļaus pilnīgāk izmantot
iegūto izejmateriālu. Bez tam jādomā, ka šīs
tehnoloģijas būs energotaupīgākas un
efektīvākas vienas vienības produkcijas
saražošanai nekā pašreiz izmantotās. Līdz ar
to samazināsies negatīvais spiediens uz vidi
ne tikai lokāli, bet gan plašākā mērogā.
Pasākuma realizācijas gaitā riski galvenokārt
ir saistīti ar paredzamajiem būvniecības un
rekonstrukcijas darbiem. Bez tam kā risks
noteikti ir minams jaunu un pietiekami rūpīgi
nepārbaudītu tehnoloģiju un ražošanu
metožu plašā ieviešanā dzīvē.

Pasākuma realizācija ievērojami uzlabos
ūdeņu kvalitāti. Tā kā pasākums ir cieši
saistīts
ar
pasākumu
„Investīcijas
akvakultūras uzņēmumos”, tad arī iespējamās

Lai izvairītos no negatīvās ietekmes uz vidi,
nepieciešams:
 veicot esošo būvju rekonstrukciju vai jaunu
celtniecību, nepieciešams ievērot tehnisko
noteikumu
prasības,
īpaša
vērība
pievēršama reģionālo vides pārvalžu
atzinumiem un nosacījumiem,
 būvgružu noglabāšana atbilstoši spēkā
esošai likumdošanai,
 jaunu tehnoloģiju vai ražošanas metožu
ieviešanas gadījumā nepieciešams veikt
vispusīgu paredzētās darbības ekspertīzi,
nepieciešamības gadījumā ietekmes uz vidi
novērtējumu, īpašu uzmanību pievēršot
uzņēmuma radītajām izmetēm gaisā,
notekūdeņiem,
recirkulācijas
ūdeņu
attīrīšanai, kā arī cilvēka veselībai kaitīgo
vielu klātbūtnei gatavajā produkcijā.

Lai izvairītos no negatīvās ietekmes uz vidi, tāpat
kā iepriekšējā pasākumā, ir nepieciešams:
 veicot esošo būvju rekonstrukciju vai jaunu
celtniecību, nepieciešams ievērot tehnisko
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Pasākuma ietvaros uz 31.12.2010. ir pabeigti
16 projekti.
Projektu ietvaros ir izpildīti pasākuma mērķi
šādā apjomā:
1. Akvakultūras metožu īstenošana, kas
būtiski samazina negatīvu ietekmi uz vidi –
piecos projektos;
2. Jaunu un īpaši pieprasītu ūdens dzīvnieku
sugu audzēšanas attīstīšana – neviens
projekts;
3.
Tradicionālo
akvakultūras
metožu
attīstīšana – 10 projektos;
4. Akvakultūras uzņēmumu modernizēšana
un to vispārējās darbības uzlabošana – 14
projektos.
Īstenojot šos projektus, tiek nodrošināta tieša
vides kvalitātes uzlabošana realizēto projektu
īstenošanas vietās, nodrošinot notekūdeņu
attīrīšanu atbilstoši normatīviem un ūdens
atkārtotu izmantošanu.
Kopumā vērtējot, šī pasākuma īstenošana
lokāli vides stāvokli ietekmē pozitīvi.
Pasākuma ietvaros tiek piešķirts atbalsts par
zivju dīķu platību. Priekšroka tiek dota
projektiem, kuri tiek īstenoti Natura 2000

Pasākums

2.3. pasākums
„Akvakultūras
dzīvnieku slimību
ierobežošana”

2.4. pasākums „Zveja
iekšējos ūdeņos”

SIVN definētā iespējamā ietekme uz vidi
ietekmes uz vidi ir analogas. Respektīvi,
jaunas tehnoloģijas vai ražošanas metodes,
esošo iekārtu nomaiņa pret jaunām u.c.
procesā veiktās izmaiņas radīs mazāku
piesārņojumu (galvenokārt ūdens) apkārtējā
vidē un ļaus pilnīgāk izmantot iegūto
izejmateriālu. Bez tam jādomā, ka šīs
tehnoloģijas būs energotaupīgākas vienas
vienības produkcijas saražošanai nekā patreiz
izmantotās. Līdz ar to samazināsies negatīvais
spiediens uz vidi ne tikai lokāli, bet gan
plašākā mērogā.
Pasākuma realizācijas gaitā riski galvenokārt
ir saistīti ar paredzamajiem būvniecības un
rekonstrukcijas darbiem. Bez tam kā risks
noteikti ir minams jaunu un pietiekami rūpīgi
nepārbaudītu tehnoloģiju un ražošanu
metožu plašā ieviešanā dzīvē.
Pasākuma realizācija īstenībā nozīmē zivju
veselības monitoringa sistēmas ieviešanu un
nostiprināšanu.
Pasākuma
īstenošanas
rezultātā tiks izslēgta savvaļas zivju
saslimšana.
Pasākuma realizācijas gaitā riski nav
paredzami.
Pasākuma
ietvaros
abas
paredzētās
aktivitātes būtiski pozitīvi ietekmēs apkārtējo
vidi, biotopus un zivju resursus. Moderns
zvejas aprīkojums ļaus veikt saudzējošu un
mērķtiecīgu (selektīvu) zivju nozveju. Tas

SIVN definētie pasākumi negatīvās ietekmes
mazināšanai
noteikumu
prasības,
īpaša
vērība
pievēršama reģionālo vides pārvalžu
atzinumiem un nosacījumiem,
 būvgružu noglabāšana atbilstoši spēkā
esošai likumdošanai,
 jaunu tehnoloģiju vai ražošanas metožu
ieviešanas gadījumā nepieciešams veikt
vispusīgu paredzētās darbības ekspertīzi,
nepieciešamības gadījumā ietekmes uz vidi
novērtējumu, īpašu uzmanību pievēršot
uzņēmuma radītajām izmetēm gaisā,
notekūdeņiem,
recirkulācijas
ūdeņu
attīrīšanai, kā arī cilvēka veselībai kaitīgo
vielu klātbūtnei gatavajā produkcijā.

Komentāri un ietekme uz vides stāvokli
teritorijās.
Kopumā uz 31.12.2010. piešķirts atbalsts 34
projektiem (2 kārtās) aptuveni 3500 ha
platībā. Natura 2000 teritorijās tiek īstenoti
pieci projekti.
Īstenotie
projekti
būtiski
samazina
akvakultūras uzņēmumu, kas atrodas Eiropas
nozīmes īpaši aizsargājamās teritorijās Natura
2000, ietekmi uz vidi.
Kopumā vērtējot, šī pasākuma īstenošana
lokāli vides stāvokli ietekmē pozitīvi, kā arī
nodrošina Natura 2000 teritoriju izveidošanas
mērķu sasniegšanu.

Tā kā pasākuma realizācijas laikā nav domājama
jebkāda negatīva ietekme uz vidi, tad arī netiek
piedāvāti nekādi risinājumi.

Pasākuma ietvaros uz
pabeigtu projektu

Lai izvairītos no negatīvās ietekmes uz vidi,
nepieciešams:
 izmantotos vecos dzinējus un radušos
bīstamos atkritumus (akumulatorus, naftas
produktus) nepieciešams utilizēt atbilstoši

Pasākuma ietvaros uz 31.12.2010.
pabeigtu projektu
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31.12.2010. nav

nav

Pasākums

2.5. pasākums
„Zvejas un
akvakultūras
produktu apstrāde
un marketings”

SIVN definētā iespējamā ietekme uz vidi
neradīs negatīvu iespaidu uz dzīvotnēm.
Zvejas laivu stacionāro dzinēju nomaiņa
samazinās avāriju risku un naftas produktu
noplūdi no zvejas laivām ūdenī.
Pasākuma realizācijas gaitā riski pirmkārt ir
saistīt ar zvejas laivu stacionāro dzinēju
nomaiņu. Otrkārt, veicot jaunu būvju, kas
nepieciešamas zvejniecības attīstībai, to
celtniecība vai rekonstrukcija var radīt
zināmus traucējumus (gan īslaicīgus, gan
ilgtermiņa) apkārtējai videi.
Pasākumu realizācija būtiski samazinās
negatīvo ietekmi uz vidi. Tiks ieviestas jaunas
un
modernas
akvatūras
produkcijas
pārstrādes metodes, kuras uzlabos ir
notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, kūpināšanas
procesā radušos dūmgāzu un fenolūdeņu
attīrīšanu,
dzeramā
ūdens
kvalitātes
nodrošināšana un racionāla izmantošana. Bez
tam
tiks
nodrošināta
apstrādāto
blakusproduktu, atliekvielu, zivju un citu
atkritumu pārstrāde.
Pasākuma realizācijas gaitā kā riski minami
būvniecības radītie riski, kā arī jaunu
tehnoloģiju ieviešanas gadījumā, nepilnīgi
izstrādātas
un
praksē
nepārbaudītas
ražošanas prakses radītie riski.

SIVN definētie pasākumi negatīvās ietekmes
mazināšanai
spēkā esošai likumdošanai videi saudzīgā
veidā;
 veicot esošo būvju rekonstrukciju vai jaunu
celtniecību, nepieciešams ievērot tehnisko
noteikumu
prasības,
īpaša
vērība
pievēršama reģionālo vides pārvalžu
atzinumiem un nosacījumiem.

Lai izvairītos no negatīvās ietekmes uz vidi,
nepieciešams:
 pēc iespējas plašāk izmantot ietekmes uz
vidi novērtējuma procedūru arī teritorijās,
kas nav NATURA 2000 subjekts, kā arī jaunu
tehnoloģiju ieviešanas gadījumos;
 jaunu tehnoloģiju un ražotņu ieviešanas
gadījumos rūpīgi izvērtēt konkrētās
teritorijas iespējas;
 ievērot izsniegtajās būvatļaujās noteiktos
nosacījumus, kā arī nosacījumus, ko
noteikušas reģionālās vides pārvaldes;
 būvgružu noglabāšana atbilstoši spēkā
esošai likumdošanai;
 precīzi ievērot tehnoloģiskā procesa
tehnisko noteikumu prasības; teritoriju
izmantošanas un apbūves noteikumus.
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Komentāri un ietekme uz vides stāvokli

Pasākuma ietvaros uz 31.12.2010. pabeigti 14
projekti, kuru realizācijai piešķirti 3,6% no
pasākumam pieejamā publiskā finansējuma
kopējā apjoma.
Īstenojot 14 projektus ir izpildīti noteiktie
pasākuma mērķi šādā apjomā:
1. Pievienotās vērtības palielināšana zivju
produktiem – 12 projektos;
2. Blakusproduktu un atkritumu izmantošana
– vienā projektā;
3. Jaunu produktu ražošana – sešos
projektos;
4. Produktu kvalitātes nodrošināšana, tai
skaitā kaitīgu vielu samazināšana zivju
produktos – deviņos projektos;
5. Negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana –
astoņos projektos;

Pasākums

SIVN definētā iespējamā ietekme uz vidi

SIVN definētie pasākumi negatīvās ietekmes
mazināšanai

Komentāri un ietekme uz vides stāvokli
6. Darba ražīguma palielināšana – 14
projektos;
7. Darba drošības palielināšana – četros
projektos.
Īstenojot šos projektus, tiek nodrošināta tieša
vides kvalitātes uzlabošana realizēto projektu
īstenošanas vietās, nodrošinot notekūdeņu
attīrīšanu
atbilstoši
normatīviem
un
atkritumu apsaimniekošanu. Netieši vides
uzlabojumi tiek panākti arī pilnveidojot
ražošanas tehnoloģijas, jo samazinās resursu
patēriņš un gaisu piesārņojošo vielu emisijas
apjomi uz saražotās produkcijas vienību.
Kopumā vērtējot, šī pasākuma īstenošana
lokāli vides stāvokli ietekmē pozitīvi.

3. prioritārais virziens „Kopējās ieinteresētības pasākumi”
3.1. pasākums
„Kopīga rīcība
zivsaimniecības
uzņēmumu efektīvai
attīstībai ”

Pasākuma pirmajai aktivitātei ir saistība ar
pirmajiem diviem prioritārajiem virzieniem.
Īpaši kā vidi saudzējoša aktivitāte ir minama
investīcijas
ražošanas,
pārstrādes
uzņēmumos un infrastruktūrās, tostarp arī
atkritumu pārstrādē, respektīvi, to attīstība.
Šī pasākuma ietvaros daudzos gadījumos
būtībā tiek stimulēta jaunu tehnoloģiju
ieviešanu. Šādas jaunas tehnoloģijas vai
ražošanas
metodes
radīs
mazāku
piesārņojumu (gan gaisa, gan ūdens)
apkārtējā vidē un ļaus pilnīgāk izmantot

Lai izvairītos no negatīvās ietekmes uz vidi,
nepieciešams:
 veicot esošo būvju rekonstrukciju vai jaunu
celtniecību, nepieciešams ievērot tehnisko
noteikumu
prasības,
īpaša
vērība
pievēršama reģionālo vides pārvalžu
atzinumiem un nosacījumiem;
 būvgružu noglabāšana atbilstoši spēkā
esošai likumdošanai;
 jaunu tehnoloģiju vai ražošanas metožu
ieviešanas gadījumā nepieciešams veikt
vispusīgu paredzētās darbības ekspertīzi,
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Pasākuma ietvaros uz 31.12.2010. (1.
aktivitāte) pabeigti divi projekti, kuru
realizācijai piešķirti 33% no pasākumam
pieejamā publiskā finansējuma kopējā
apjoma. Viena projekta iesniegumā norādīts,
ka tas ir projekts ar videi draudzīgām
investīcijām.
Netieši vides uzlabojumi tiek panākti arī
pilnveidojot ražošanas tehnoloģijas, jo
samazinās resursu patēriņš un gaisu
piesārņojošo vielu emisijas apjomi uz

Pasākums

3.2. pasākums
„Ūdens faunas un
floras aizsardzība un
attīstība”

SIVN definētā iespējamā ietekme uz vidi
iegūto izejmateriālu. Bez tam jādomā, ka šīs
tehnoloģijas būs energotaupīgākas vienas
vienības produkcijas saražošanai nekā patreiz
izmantotās. Līdz ar to samazināsies negatīvais
spiediens uz vidi ne tikai lokāli, bet gan
plašākā mērogā.
Pasākuma otra aktivitāte ir vērsta galvenokārt
uz iesaistīto personu izglītības līmeņa
paaugstināšanu, prasmju uzlabošanu, kā arī
savstarpējo personīgo sakaru nostiprināšanu.
Šī aktivitāte uz apkārtējo vidi atstāj sekundāru
iespaidu. Tas nozīmē, ka jo cilvēka izglītības
līmenis ir augstāks un viņš ir labāk informēts,
jo vairāk pūles viņš pieliek apkārtējo vidi
saudzējošās darbībās.
Pasākuma realizācijas gaitā riski galvenokārt
ir saistīti ar paredzamajiem būvniecības un
rekonstrukcijas darbiem. Bez tam kā risks
noteikti ir minams jaunu un pietiekami rūpīgi
nepārbaudītu tehnoloģiju un ražošanu
metožu plašā ieviešanā dzīvē.
Pasākuma realizācijas rezultātā tiks ne tikai
saglabāti zivju resursi, bet sakarā ar
migrācijas ceļu atjaunošanu un nārstošanas
vietu
atjaunošanu,
to
apjomi
tiks
paaugstināti. Šī aktivitāte no bioloģisko
resursu saglabāšanas viedokļa ir uzskatāma
par ļoti nozīmīgu.
Pasākuma realizācijas gaitā riski galvenokārt
ir saistīti ar paredzamajiem būvniecības un

SIVN definētie pasākumi negatīvās ietekmes
mazināšanai
īpašu uzmanību pievēršot uzņēmuma
radītajām izmetēm gaisā, notekūdeņiem,
recirkulācijas ūdeņu attīrīšanai, kā arī
cilvēka veselībai kaitīgo vielu klātbūtnei
gatavajā produkcijā.

Lai izvairītos no negatīvās ietekmes uz vidi,
nepieciešams:
 veicot esošo būvju rekonstrukciju vai jaunu
celtniecību, nepieciešams ievērot tehnisko
noteikumu
prasības,
īpaša
vērība
pievēršama reģionālo vides pārvalžu
atzinumiem un nosacījumiem;
 būvgružu noglabāšana atbilstoši spēkā
esošai likumdošanai;
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Komentāri un ietekme uz vides stāvokli
saražotās produkcijas vienību.
Kopumā vērtējot, šī pasākuma īstenošana
lokāli vides stāvokli ietekmē pozitīvi.

Pasākuma ietvaros uz
pabeigtu projektu

31.12.2010. nav

Pasākums

SIVN definētā iespējamā ietekme uz vidi
rekonstrukcijas darbiem.

3.3. pasākums
„Investīcijas zvejas
ostās, izkraušanas
vietās un patvēruma
vietās”

3.4. pasākums
„Jaunu noieta tirgu
sekmēšana un
reklāmas kampaņas”

Pirmās, otrās, ceturtās un piektās aktivitāšu
realizācijas rezultātā draudus apkārtējai videi
ievērojami mazinās kravu pārkraušanas,
pārstrādāšanas un uzglabāšanas apstākļu
uzlabošana, kā arī piestātņu modernizācija un
paplašināšana. Šādā veidā tiks samazināts
dažādu avāriju, kas var novest pie apkārtējās
vides, galvenokārt ūdeņu, piesārņošanas
risks. Jādomā, ka pasākums ietvers arī
atkritumu
pareizas
glabāšanas
un
apsaimniekošanas uzlabošanu, kas novērsīs
kaitīgo vielu nonākšanu ūdeņos, augsnē un
gruntsūdenī, līdz ar to uzlabosies apkārtējās
vides stāvoklis.
Trešā aktivitāte koordinē zvejas aktivitātes.
Līdz ar to tiek veikta racionālāka nozveja, kas
sekmē saudzīgu zveju, kas savukārt veicina
bioloģisko resursu līdzsvarotu izmantošanu.
Pasākuma realizācijas gaitā riski galvenokārt
ir saistīti ar paredzamajiem būvniecības un
rekonstrukcijas darbiem.
Vienīgi pasākuma 3. aktivitāte - produktu
kvalitātes politikas īstenošana un kvalitātes
sertifikācija, var atstāt tiešu ietekmi uz
apkārtējo vidi. Pozitīvas izmaiņas ir
paredzamas, ja pieņemam, ka pie produkcijas
kvalitātes sertifikācijas tiks pieprasīts arī

SIVN definētie pasākumi negatīvās ietekmes
mazināšanai
 pēc iespējas veikt projekta vispusīgu
ekspertīzi, tajā piesaistot attiecīgos
zivsaimniecības un hidroloģijas ekspertus.
Lai izvairītos no negatīvās ietekmes uz vidi,
nepieciešams:
 veicot esošo būvju rekonstrukciju vai jaunu
celtniecību, nepieciešams ievērot tehnisko
noteikumu
prasības,
īpaša
vērība
pievēršama reģionālo vides pārvalžu
atzinumiem un nosacījumiem;
 būvgružu noglabāšana atbilstoši spēkā
esošai likumdošanai;
 jaunu
piestātņu
un
molu
būvei
nepieciešams veikt vispusīgu projekta
ekspertīzi, rekomendējoši ietekmes uz vidi
novērtējumu.

Komentāri un ietekme uz vides stāvokli

Pasākuma ietvaros uz 31.12.2010. ir īstenoti
12 projekti, kuru realizācijai piešķirts 51% no
pasākumam pieejamā publiskā finansējuma
kopējā apjoma.
No visiem īstenotajiem projektiem 10
projektu iesniegumos norādīts, ka projekts ir
ar videi draudzīgām investīcijām. Neviena
projekta
ietvaros
netiek
paredzētas
investīcijas
dzeramā
ūdens
apgādes,
notekūdeņu savākšanas un novadīšanas
sistēmu ierīkošanai.
Īstenotie projekti rada zināmu pozitīvu
ietekmi uz vidi, sakārtojot zvejas ostas un
zivju izkraušanas vietas. Tomēr būtiskākā
ietekme, kas rodas nenodrošinot notekūdeņu
savākšanu
un
novadīšanas
sistēmu
ierīkošanu, netiek novērsta.

Negatīva ietekme uz vidi nav domājama

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 13.
oktobra noteikumu Nr. 846 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
zivsaimniecības attīstībai pasākumam “Jaunu
noieta tirgu sekmēšana un reklāmas
kampaņas” nosacījumiem, pasākuma ietvaros
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Pasākums

SIVN definētā iespējamā ietekme uz vidi

SIVN definētie pasākumi negatīvās ietekmes
mazināšanai

nodrošināt maksimāli iespējamu videi
draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu šīs
produkcijas ieguvei, kā arī ja tiks noteikts
uzstādījums, ka izejvielām ir jābūt iegūtām
videi saudzīgā veidā.
Otrā aktivitāte – tirgus izpēte, nodrošinās
nevajadzīgas
produkcijas
ražošanas
pārtraukšanu, kas atstās saudzējošu ietekmi
uz zivju resursiem.
4. prioritārais virziens „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība”
4.1. pasākums
„Zivsaimniecības
reģionu ilgtspējīga
attīstība”

Šis ir jaukts, tomēr pamatā sociāliekonomisks pasākums. Sekojošās aktivitātes:
zvejas kuģu pārbūve izmantošanai citiem
mērķiem; attiecīgas teritorijas pētījumi
(esošās situācijas apzināšana, teritorijas
vajadzību analīze un saskaņošana ar citiem
teritorijai
saistošiem
plānošanas
dokumentiem) atstāj zināmu ietekmi uz
apkārtējo vidi. Zvejas kuģu pārbūve
izmantošanai citiem mērķiem nozīmē vecāko
kuģu pārprofilēšanu, kas savukārt izslēdz
nesaudzīgas zvejas iespējas, kā arī samazina
vidi piesārņojošo vielu noplūdes draudus, jo
pārbūves laikā neapšaubāmi tiks uzlabots to
tehniskais stāvoklis. Savukārt teritorijas
pētījumi
ļaus
koordinēti
attīstīt
zvejsaimniecību. Galvenokārt tas attiecas uz
jaunu ražotņu izbūvi vai veco rekonstrukciju.
Paredzams, ka īstenojot šo pasākumu, varētu
tikt mainīts ekonomisko aktivitāšu profils

Komentāri un ietekme uz vides stāvokli
atbalsta šādas aktivitātes:
- reklāmas kampaņu rīkošanu;
- tirgus izpēti;
- dalību starptautiskās izstādēs.

Lai izvairītos no negatīvās ietekmes uz vidi,
nepieciešams:
 teritoriju
sanācija
nepieciešamības
gadījumos,
 radušos atkritumu, tai skaitā būvgružu,
naftas produktu, un citu bīstamo atkritumu
noglabāšana/pārstrāde atbilstoši normatīvo
aktu prasībām;
 iegūto metāllūžņu otrreizējas izmantošanas
nodrošināšana;
 izmantošanai ārpus zvejniecības mērķiem
turpmākai izmantošanai nododami tikai
tehniski labā kārtībā esoši bijušie zvejas
kuģi.
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Pasākuma ietvaros uz 31.12.2010. ir uzsākta
teritorijas attīstības stratēģiju izstrāde.

Pasākums

SIVN definētā iespējamā ietekme uz vidi

SIVN definētie pasākumi negatīvās ietekmes
mazināšanai

atsevišķās pašvaldībās, īpatsvaru pārceļot uz
citām, ar zivsaimniecību nesaistītām sfērām.
Iespējamie riski pasākuma realizēšanā ir
gadījumos, kad tiek nomainīta vecā zivju
pārstrādes tehnoloģija uz jaunu, kā arī
pārprofilējot uzņēmumus vai tos vispār
slēdzot, nenotiek iepriekš izmantotās vides
sakārtošana. Bez tam, kā jau tas minēts pie
pirmā pasākuma, riski apkārtējai videi ir
saistīti ar kuģu pārbūves procesu, kad
darbības rezultātā apkārtējā vidē var nonākt
vidi piesārņojošas vielas – naftas produkti, kā
arī īslaicīgi remonta laikā gaisā var nonākt
paaugstināts putekļu daudzums, kas rodas
metāla griešanas laikā.
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Komentāri un ietekme uz vides stāvokli

2.13.3. Secinājumi
1. Plānošanas dokumenta pamatmērķis ir nodrošināt zivsaimniecības nozares attīstību.
Plānošanas dokumenta īstenošana ir
a. nodrošinājusi zvejas kuģu skaita samazināšanu un esošo kuģu modernizēšanu;
b. akvakultūras uzņēmumu modernizēšanu un attīstīšanu, ņemot vērā vides un dabas
aizsardzības prasības;
mazinot ar šīm darbībām saistīto ietekmi uz vidi.
2. Joprojām nelielā apmērā tiek pilnveidota infrastruktūra zvejas ostās, izkraušanas
vietās un patvēruma vietās, nodrošinot notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanas sistēmu
ierīkošanu.
3. Lai arī virkne projektu tiek īstenoti, lai mazinātu zivsaimniecības nozares ietekmi uz
vidi, to īstenotāji neveic sasniegto radītāju apkopošanu un izvērtēšanu, kas ir būtiska
informācija, lai kopumā vērtētu plānošanas dokumenta īstenošanas radīto ietekmi uz
vidi.

2.13.4. Priekšlikumi
1. Atbilstoši Vides pārraudzības valsts birojs 2007. gada 13. augustā izdeva atzinumu
Nr. 65 „Par vides pārskatu plānošanas dokumentam „Rīcības programma Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam”” nākamais
monitoringa ziņojums jāizstrādā 2013. gadā.
2. Lai nākošajā monitoringa ziņojumā nodrošinātu atsevišķu projektu un līdz ar to arī
pasākumu īstenošanas izvērtējumu no vides viedokļa, jānodrošina, ka tiek izpildītas
Vides pārskatā iekļautās rekomendācijas, ka regulāri tiek apkopoti dati par šādiem
indikatoriem:
a. modernizēto zvejas kuģu skaits kuģošanas drošības, darba apstākļu, higiēnas
un kvalitātes prasību uzlabošanai;
b. vides aizsardzības, dabas resursu un ģenētiskās daudzveidības saglabāšanas
un nostiprināšanas pasākumu rezultāti akvakultūras jomā;
c. zivju krājumu izmaiņas pēc to papildināšanas un aizsardzības pasākumiem,
zivju nārsta vietu atjaunošanas, kā arī zivju migrācijas ceļu izbūves un
uzlabošanas;
d. bioloģiskās produkcijas audzēšanā iesaistīto akvakultūras uzņēmumu skaits;
e. modernizēto uzņēmumu skaits, lai uzlabotu darba apstākļus, higiēnas
prasību ievērošanu, produktu kvalitāti;
f.

uzņēmumu darbības ietekmes uz vidi
modernizēšanas (gaisa, ūdens kvalitāte);

izmaiņas

pēc

uzņēmumu

g. ražošanas blakusproduktu un atkritumu daudzums.
3. Programmas īstenotājam jānodrošina, ka projekti pēc to īstenošanas izvērtē un
iesniedz informāciju un datus par vides stāvokļa izmaiņām, ko tie radījuši vai
sasnieguši.

Secinājumi
Programmas atbilstības novērtējums
1. Rīcības programma ir kopumā atbilstoša jaunajam sociāli ekonomiskajam
kontekstam, kas nav būtiski ietekmējis nozares stiprās un vājās puses, iespējas un
draudus, tādējādi Rīcības programmā noteiktie mērķi ir saglabājuši savu aktualitāti.
Tomēr zivsaimniecības nozarē radušās vairākas jaunas vajadzības, kuras
nepieciešams risināt, pārskatot pieejamos atbalsta mehānismus. Analīzē
identificētas šādas jaunas nozares vajadzības:
a. Lielo zivju pārstrādes uzņēmumu atbalsts (nozares specifika liecina, ka
daudziem uzņēmumiem lielā uzņēmuma statuss veidojas pamatojoties uz
augstu darbaspēka ietilpību, apgrozījumam un bilancei saglabājoties mazo
un vidējo uzņēmumu līmenī, līdz ar to starptautiski konkurētspējīgākie
Latvijas zivrūpniecības uzņēmumi nepiesakās atbalstam zemās atbalsta
intensitātes dēļ);
b. Zvejas kuģu būvniecības atbalsts (nepieciešamība veicināt zvejas flotes
vidējā vecuma samazinājumu, investējot jaunos, energoefektīvos kuģos, kas
radītu mazāku vides ietekmi);
c. Pasākuma „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte”
ekonomiskās atdeves veicināšana (augstāka atbalsta intensitāte atbalsta
pretendentiem šajā pasākumā);
d. Ražošanas procesu mehanizācijas līmeņa palielināšana un audzēto zivju sugu
diversifikācija akvakultūras nozarē (inovatīvu tehnoloģiju izstrādes un
ieviešanas veicināšana);
e. Kvalificētu speciālistu trūkuma risināšana zivsaimniecībā (pieejamo
apmācību sabalansēšana ar nozares vajadzībām);
Vienlaicīgi jāatzīmē, ka lielo uzņēmu atbalsts, augstāka atbalsta intensitāte un jaunu
kuģu būve, lai gan varētu uzlabot zivsaimniecības nozares situāciju Latvijā, nesakrīt
ar ES Kopējo Zivsaimniecības politiku.
2. Finanšu krīze radījusi gan negatīvas, gan pozitīvas pārmaiņas nozarē, ko apliecina
nozares ekonomisko rādītāju, tai skaitā EZF ietekmes un rezultatīvo rādītāju,
izmaiņas un iesaistīto pušu viedokļi. Saskaņā ar zivsaimniecības nozares pārstāvju
sniegto informāciju nozare, pateicoties līdzšinējam EZF atbalstam, finanšu krīzi
pārdzīvojusi veiksmīgi.
3. Nozares stiprās un vājās puses, iespējas un draudi nav ievērojami mainījušies,
salīdzinājumā ar 2007. gadu. Novērojams, ka līdzšinējie EZF pasākumi palīdzējuši
mazināt vājās puses un minimizēt iespējamos draudus.
4. Gan 2., gan 3., gan 4. prioritārajā virzienā starp finansējuma apguves šķēršļiem
identificēta problēma attiecībā uz precīza regulējuma trūkumu par publisko ūdeņu
piederību.
5. Zivsaimniecības nozares stratēģiskais plāns 2007. - 2013.gadam kopš 2007.gada nav
būtiski mainīts. Vienīgās izmaiņas notikušas attiecībā uz pieejamo finansējumu
prioritārajiem virzieniem – 4.prioritārajam virzienam pieejamais finansējums
samazināts par 11 miljoniem latu, palielinot pieejamo finansējumu 1., 2. un
3.prioritārajā virzienā – attiecīgi par pieciem, trīs un trīs miljoniem latu.
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6. Veikti grozījumi Rīcības Programmā, svītrojot pasākumus, kas attiecas uz speciālistu
apmācībām – svītrota gan pasākuma „Sociāli ekonomiskie pasākumi”, gan pasākuma
„Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” aktivitāte „Profesionālā apmācība”,
vienlaikus paredzot attiecīgās aktivitātes 3.prioritārā virziena pasākuma „Kopīgas
rīcības pasākumi” un Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāšu ietvaros.
Programmas īstenošanas un vadības novērtējums
7. EZF plānošanas un īstenošanas procesā pamatā tikušas iesaistītas visas ieinteresētās
puses gan nacionālā, gan reģionālā līmenī atbilstoši ZM definētajam sociālo partneru
sarakstam, līdz ar to izmaiņas īstenošanas un vadības mehānismā nav
nepieciešamas. UK balsstiesīgajā sastāvā plaši pārstāvētas valsts un pašvaldības
struktūras ar 14 vietām (64%) un 5 vietas (36%) paredzētas nevalstiskajām un vides
konsultatīvajām organizācijām. Ar padomdevēja tiesībām iekļauti 16 dalībnieki –
12 valsts institūciju pārstāvji un 4 NVO.
8. Vides jautājumu risināšanu EZF plānošanā un īstenošanā nodrošina valsts vides
institūciju, piemēram, Vides ministrijas, PVD, Valsts vides dienesta un Vides
konsultatīvās padomes pārstāvju līdzdalība.
9. Dzimumu līdztiesība tiek ievērota kā horizontālais mērķis EZF plānošanā un
ieviešanā, bet nav noteikti speciāli pasākumi sieviešu līdzdalības sasniegšanai un
sieviešu organizāciju pārstāvniecībai. Neskatoties uz to, UK pamatsastāvā vidēji ir
26% sieviešu, bet ar padomdevēja tiesībām - 51%.
10. EZF vadībā ir iesaistīti atbilstoši dalībnieki atbilstošā līmenī, tādējādi nodrošinot
vadības efektivitāti, ko palīdz uzturēt piemērotie IT risinājumi. Uzdevumu sadale ir
skaidra un precīzi noteikta ZM normatīvajos dokumentos, ko intervijās atzīst arī
ieinteresētās puses . Atbalsta saņēmējiem pieejamas konsultācijas LAD, ZM un ZST,
kā arī 4.prioritārā virziena gadījumā ZVRG.
11. Ņemot vērā piemērotos sadarbības mehānismus un iesaistīto pušu viedokli,
sadarbība starp ZM un EK noris sekmīgi un punktuāli.
12. EZF vadības un īstenošanas sistēmā integrēti vairāki elektroniskie risinājumi, kā arī
LAD uzlabota piekļuve citu institūciju datu bāzēm, kas samazina administratīvo slogu
un uzlabo pārraudzības efektivitāti. Uzlabots projektu aprites mehānisms, palielinot
darbības efektivitāti un samazinot projektu vērtēšanai nepieciešamo laiku.
13. Komunikācijas sistēmas efektivitāte ir vērtējama, ņemot vērā mērķa grupas un tās
īstenotāju viedokli, jo netiek izvirzīti komunikācijas mērķi un netiek apkopota
informācija par īstenoto komunikācijas pasākumu rezultātiem. Atbalsta saņēmēju
aptaujas rezultāti liecina par informācijas pietiekamību, lai arī vērojama viedokļu
atšķirība pa prioritārajiem virzieniem, atbalsta saņēmēju īpatsvars, kam informācija
liekās pietiekoša, svārstās no 61% - 91%.
14. Pieteikšanās procedūras un projektu pieņemšana un izskatīšana LAD tiek
nodrošināta pēc publiski pieejamiem MK noteikumiem. MK noteikumi, pieteikuma
un atskaišu formas pilnībā vai daļēji saprotamas ir lielākajai daļai atbalsta saņēmēju
(96 - 100%, saskaņā ar aptaujas datiem), kas liecina par pieteikšanās procedūru
skaidrību un atbilstību projektu iesniedzēju vajadzībām. Arī maksājumu sistēmas
metodika ir skaidra un saprotama un 64% no respondentiem maksājumu sistēma
apmierina pilnībā, bet 28% daļēji. Atbalsta saņēmēju atskaites un maksājuma
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pieprasījumi iekļaujas noteiktajos termiņos un tiek izskatīti 60 darba dienu laikā
(gadījumos, kad netiek pieprasīta papildus informācija) un nepieciešamības gadījumā
ir pieejami arī avansa maksājumi. Tādējādi var secināt, ka nepastāv nozīmīgi
administratīvie šķēršļi projektu iesniegšanai un īstenošanai.
15. Būtiskākie iemesli, kādēļ potenciālie atbalsta saņēmēji varētu atteikties iesniegt
pieteikumus, atbilstoši nozares pārstāvju viedoklim, ir nesaistīti ar pieteikšanās
procedūru un vadības mehānisma darbību un tie ir:
a. Privātā finansējuma trūkums;
b. Zema atbalsta intensitāte.
16. Projektu atlases kritēriji, pamatā nodrošina
nozares mērķiem. Atsevišķos pasākumos ir
aizsardzību. Tikai atsevišķi kritēriji nodrošina
kopumā paredz pietiekamu vienlīdzīgu iespēju
plaši un atšķirīgi dažādos dokumentos (NSP,
atlases kritēriju izvēlē ir EK regulas mērķiem.

projektu atbilstību zivsaimniecības
noteikti kritēriji, kas veicina vides
labvēlību sievietēm, lai gan kritēriji
nodrošināšanu. Izvirzītie mērķi ir ļoti
RP, EK regulā). Vislielākā atbilstība

17. Atlases procedūru par pilnīgi caurspīdīgu atzīst 53% aptaujas respondentu (atbalsta
saņēmēju), bet 12% uzskata, ka atlases procedūra nav caurspīdīga, atlikušie 35%
vērtē atlases procedūru kā daļēji caurspīdīgu. Projektu administratīvie un kvalitātes
kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēti projektu iesniegumi, ir pieejami, saprotami un
objektīvi kvantificējami, tādējādi formāli nodrošinot atlases procedūras
caurspīdīgumu.
18. Uzraudzības sistēmā iekļautie dati tiek sistemātiski apkopoti un satur rādītājus
atbilstoši EK prasībām, kā arī papildus informāciju par atbalsta saņēmējiem. Lai arī
Uzraudzības sistēmas efektivitāti šobrīd vērtēt ir pāragri, tajā pieejamā informācija
un rādītāji tiek plaši pielietoti ZM un LAD ikdienas darbā.
19. Datu ievadīšana uzraudzības sistēmā nodrošina atbilstošu datu kvalitāti, bet attiecībā
uz datiem par plānotajiem un sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem netiek
pārbaudīta to izcelsmes atbilstība reālajai situācijai, tādējādi pastāv risks, ka
atsevišķos gadījumos sniegtie dati atspoguļo informācijas sniedzēja subjektīvo
vērtējumu, kā arī atsevišķos gadījumos rādītājiem trūkst nozīmīgas
papildinformācijas.
20. Atsevišķos pasākumos uzraudzības sistēmā iekļautie rādītāji nav pietiekami
atbilstošo efektu novērtēšanai, piemēram, ar vides, dzīvnieku un sabiedrības
veselību saistītie rādītāji ir pārlieku vispārīgi. Tādejādi nav iespējams precīzi noteikt
īstenoto 2. un 3.prioritāro virzienu projektu izmērāmo ietekmi uz vidi, dzīvniekiem
un sabiedrības veselību.
Programmas efektivitātes novērtējums
21. Neskatoties uz vidējiem rādītājiem attiecībā uz apstiprinātā finansējuma apjomu,
vairākos pasākumos vērojamas problēmas ar projektu realizāciju, kā rezultātā
sasniegts zems izmaksātā finansējuma rādītājs. Lielākajā daļā pasākumu
apstiprinātais finansējums uz 31.12.2010.g. nepārsniedz 50% no pasākumu
īstenošanai kopējā plānotā finansējuma. Attiecīgi izmaksātā finansējuma rādītāji ir
vēl zemāki.
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1.prioritārais virziens
22. 1. prioritārā virziena pasākumos ir lielākais kopējā izmaksātā EZF finansējuma
apjoms uz 31.12.2010, kas pamatā saistīts ar aktīvu un savlaicīgu projektu
īstenošanu 101.pasākumā un 104.pasākumā.
23. 101. pasākuma „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” ietvaros, atbilstoši „Latvijas
zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plānam 2008. - 2013.gadam”, īstenota viena
zvejas flotes samazināšanas shēma - „Kuģu ekspluatācijas pastāvīgas pārtraukšanas
shēma 2008.gadam”. Shēmas rezultātā uz 31.12.2009. (uz 31.12.2010.) no zvejas
flotes izņemts 81 (84) zvejas kuģis ar kopējo dzinēju jaudu 6’426,62 (5’979,22) kW un
kopējo bruto tilpību 2’196,13 (1’967,63) GT. Zvejas kuģi no zvejas flotes izņemti visos
zvejas kuģu segmentos, izņemot tāljūras zveju, uz kuru neattiecas EZF pasākumu
atbalsts. Attiecīgi zvejas flote aiz piekrastes ūdeņiem samazināta par 41 (43) kuģi,
samazinot kopējo dzinēju jaudu par 7’100,9 (7’540,9) kW un kopējo bruto tilpību par
3’240,79 (3’464,79) GT, savukārt piekrastē no zvejas flotes izņemti 40 (41) kuģi ar
kopējo dzinēju jaudu 1’136,48 (1’143,88) kW un kopējo bruto tilpību 203,08
(207,58) GT. „Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plānā 2008. 2013.gadam” veiktas izmaiņas, paredzot tālāku zvejas flotes kapacitātes pielāgošanu,
atbilstoši prognozētajiem nozvejas apjomiem un zvejniecības sektora
ekonomiskajiem rādītājiem. Šis ir viens no veiksmīgi realizētajiem pasākumiem
finansējuma apguves un projektu realizācijas ziņā.
24. 103. pasākumā „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē”
potenciālo atbalsta saņēmēju aktivitāte ir ļoti neliela un uz 31.12.2009.g. īstenoti
3 projekti, savukārt uz 31.12.2010.g. - 7 projekti. Pasākuma ietvaros īstenotajos
projektos paredzētas investīcijas drošības, darba vai higiēnas apstākļu uzlabošanai,
no kurām tiešie ieguvēji būs 29 kuģu apkalpes locekļi. Īstenoti projekti arī produktu
kvalitātes un energoefektivitātes uzlabošanai. Šajā pasākumā vērojama zemākā
atbalsta saņēmēju interese no visiem EZF pasākumiem, kur laika posmā līdz
2010.gada 31.decembrim apstiprinātā finansējuma rādītājs pret plānoto
finansējumu sasniedzis tikai 7%, kā arī vērojama zema atbalsta saņēmēju interese
(pieteikti 18,8% no izsludinātā finansējuma). Šie rādītāji ievērojami atpaliek no
atbilstošajiem rādītājiem citos pasākumos, tādējādi pastāv risks, ka plānotais
finansējums šajā pasākumā netiks pilnībā apgūts. Būtiskākie iemesli zemajai atbalsta
saņēmēju aktivitātei ir nepievilcīgie atbalsta nosacījumi un zvejas flotes lielais
vecums.
25. Sociālekonomisko pasākumu ietvaros (102.pasākums) kompensācijas izmaksātas
187 atbalsta pretendentiem, kas pielīdzināms 87% no kopējā zvejniecībā
nodarbināto skaita samazinājuma attiecīgajā laika periodā. Šajā pasākumā
nodrošināti augsti projektu realizācijas rādītāji - izmaksāti 100% no apstiprinātā
finansējuma.
26. Līdz 2010.gadam nav sasniegts neviens no uzstādītajiem sasniedzamajiem vidus
termiņa rezultatīvajiem rādītājiem 1.prioritārajā virzienā, kas skaidrojams sekojoši:
-

produktivitāti zvejniecībā vairāk ietekmējuši dažādi ārējie apstākļi, nekā īstenotie
pasākumi;

-

zvejas flotes tonnāžas un jaudas samazinājums nav sasniegts, jo zvejas flotē
ienākuši jauni kuģi;
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-

zvejas kuģu skaits, kuriem uzlabota energoefektivitāte, netiek sasniegts
potenciālo atbalsta saņēmēju zemās intereses dēļ.

27. 1.Prioritārajā virzienā „Pasākumi Kopienas zvejas flotes sabalansēšanai” novēroti
vairāki šķēršļi, kas rada problēmas finansējuma apgūšanā. Starp būtiskākajiem
šķēršļiem identificēta nepietiekoša atbalsta intensitāte selektivitātes pasākumos un
augstais zvejas kuģu vecums. Tādēļ šis pasākums tiek uzskatīts par neinteresantu
mērķa grupai, jo esošā atbalsta intensitāte nerada ekonomiski racionālu
pamatojumu ieviest šo pasākumu. Tāpat, par būtisku šķērsli tiek uzskatīts
administratīvais slogs, kas saistīts ar iepirkuma procedūrām.
2.prioritārais virziens
28. Pārliecinoši lielākais EZF finansējuma apjoms plānots 2.prioritārajā virzienā. Tāpat
šajā prioritārajā virzienā sasniegts augstākais pieteiktā un apstiprinātā finansējuma
apjoms. Aplūkojot finansējuma sadali - prioritāras ir produktīvas investīcijas, t.i.
pasākumi „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” un ”Investīcijas akvakultūras
uzņēmumos”, bet nozares pārstāvji kā prioritāro uzsver – ūdens vides pasākumus.
Saskaņā ar sociālekonomiskā modeļa rezultātiem, tieši 201. pasākumā „Investīcijas
akvakultūras uzņēmumos” ilgtermiņā prognozēta visaugstākā ekonomiskā atdeve no
visiem EZF pasākumiem - 3,12 LVL uz vienu ieguldīto LVL.
29. 201.pasākumā „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” uz 31.12.2010.g. pamatā
apmaksāti projekti ar mērķi uzņēmumu modernizēšana un to vispārējās darbības
uzlabošana (14) un tradicionālo akvakultūras metožu attīstīšana (10). Nozares peļņa
pieaug, bet uzņēmumi, kuri ir iesaistījušies 201. pasākuma projektu īstenošanā,
pagaidām darbojas ar finansiāliem zaudējumiem, tomēr, pateicoties EZF
201.pasākuma finansiālajam atbalstam, saskaņā ar projektu īstenotāju veiktajām
prognozēm, akvakultūras nozares produkcijas apjoms varētu pieaugt par 42%,
attiecīgi uzlabojot arī uzņēmumu finanšu rādītājus. Atbalsta pretendentu interese
attiecībā pret pieejamo finansējumu šajā pasākumā ir visaugstākā no visiem EZF
pasākumiem (pieteiktais EZF finansējums sastāda 225,8% no izsludinātā), savukārt
finansējuma apguves rādītāji ir viduvēji, un izmaksātā finansējuma apjoms pret
apstiprināto uz 31.12.2010. ir viens no zemākajiem un sastāda tikai 17%, norādot uz
risku projektu īstenošanas procesā.
30. Ūdens vides pasākumos (202.) uz 31.12.2009. tika atbalstīti 27 projekti, finansiālo
atbalstu piešķirot 3’441 ha dīķu, bet uz 31.12.2010. jau 34 projekti. 2009.g. projektu
iesniedzēji atbalstam pieteica 79% no to apsaimniekotās akvakultūras dīķu platības,
no kuras 62% atrodas dabas daudzveidības aizsargājamās Natura 2000 teritorijās.
Pasākumi sasnieguši augstus rezultātus projektu realizācijā - izmaksātā finansējuma
attiecība pret apstiprināto projektu finansējumu sasniedz 100%.
31. 204.pasākumā „Zveja iekšējos ūdeņos” pārskata periodā nav pabeigts neviens no
3 apstiprinātajiem projektiem, tādējādi uzrādot vienus no zemākajiem finansējuma
apguves rādītājiem. Projektu īstenošanu šajā aktivitātē, saskaņā ar iesaistīto pušu
viedokli, līdzīgi kā citās aktivitātēs, kurās plānotas investīcijas ūdenstilpņu
infrastruktūrā, apgrūtina normatīvo aktu trūkums par publisko ūdeņu piederību.
Ņemot vērā nelielo kopējo pasākumam pieejamo finansējuma apjomu un izvērtējot
situācijas pakāpenisku uzlabošanos un nozares pārstāvju viedokli, nepastāv būtiski
riski finansējuma apguvei šajā pasākumā.
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32. 205.pasākuma ”Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” ietvaros lielākoties tiek
realizēti projekti, kuri uzlabo ražošanas sistēmas, bet neliels projektu skaits–
samazina negatīvo ietekmi uz vidi. Uzņēmumu, kuru projekti tiek apmaksāti (uz
31.12.2010. apmaksāti 14 projekti), veido gan būtisku nozares apgrozījuma daļu, gan
to rentabilitātes rādītāji ir labāki nekā citiem nozares dalībniekiem. Finansējuma
apguves un projektu īstenošanas rezultāti šajā pasākumā ir vērtējami kā vidēji.
33. Rīcības programmās uzstādītie 2.prioritārā virziena vidus termiņa sasniedzamie
rādītāji - produktivitāte zvejas produktu apstrādē 2009.gadā par 41% pārsniedz
2010.gadam izvirzīto, bet produktivitāte akvakultūrā par 7% ir zem 2010. gada
sasniedzamā rādītāja, kas skaidrojams ar ilgo akvakultūras produkcijas ražošanas
ciklu.
34. 2.Prioritārajā virzienā „Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un
akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” novēroti tādi šķēršļi, kā finanšu
trūkums projektu realizācijai, mākslīgi palielinātas izmaksas finansējuma
pretendentu projektos, pārāk zema atbalsta intensitāte lielajiem pārstrādes
uzņēmumiem, precīza regulējuma trūkums attiecībā uz publisko ūdeņu piederību.
3.prioritārais virziens
35. Pārskata periodā 3. prioritārajā virzienā projekti tika īstenoti trīs pasākumos:
301. ”Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”,
303.„Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” un 304. „Jaunu noieta tirgu
sekmēšana un reklāmas kampaņas”. Atbalsts tiek sniegts lielākoties infrastruktūras
objektiem un atbalsta saņēmēji pamatā ir biedrības vai nodibinājumi.
36. 301. Pasākumā ”Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un
infrastruktūrā” līdz 31.12.2010. tika pabeigti divi projekti: zivju uzglabāšanas
noliktavu būvniecība akvakultūras nozares vajadzībām un specializētās zivju
pārvadāšanas tehnikas – automašīnu iegāde zvejniecības nozarē. Pasākumā uzrādīti
augsti finansējuma apguves rādītāji (virs 70%), kas samazinājušies līdz ar piešķirto
papildus finansējumu, kā arī vērojama augsta potenciālo atbalsta pretendentu
interese, salīdzinot ar pieejamo finansējumu, kas liecina par to ka piešķirtais papildus
finansējums tiks sekmīgi apgūts.
37. 303. Pasākumā „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” ir īstenoti 13
projekti, kurus realizēja gan biedrības un nodibinājumi, gan pašvaldību uzņēmumi vai
to atvasinātās publiskās personas. Pasākuma ietvaros tika izveidotas saldētavas
5’051 m3 lielumā, novietnes, kuras nav saldētavas, – 5’206 m3 lielā platībā, iegādāta
21 pārvietošanas iekārta, 2 ledus mašīnas, 4 apgādes iekārtas, 935 citas iekārtas,
pārveidotas piestātnes 9’907 m2 lielumā (715 lineārie metri), izveidotas 6
izbraukšanas vietas un rekonstruēti moli 286 m garumā. Šo infrastruktūru izmanto
84 uzņēmumi. Lai gan atbalsta saņēmēju interese ir ļoti liela, salīdzinot ar pieejamo
finansējumu, pasākumā vērojami zemi finansējuma apguves rādītāji, kas liecina par
grūtībām projektu ieviešanā.
38. 304. Pasākumā „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas” tika īstenoti
5 projekti, kuros tika reklamēti zivju konservi starptautiskās izstādēs ārvalstīs.
Pasākumā vērojami vidēji finansējuma apguves rādītāji, kas samazinājušies līdz ar
papildus finansējuma piešķiršanu. Lai gan atbalsta saņēmēju interese, ko raksturo
pieteiktā un pieejamā finansējuma attiecība pārskata periodā nesasniedza 50%,

144/198

iesaistītās puses uzskata, ka situācija ir uzlabojusies un risks finansējuma apguvē
nepastāv.
39. Saskaņā ar aptaujas datiem, lielākajai daļai atbalsta saņēmēju nav bijušas problēmas
projektu īstenošanā. Tiem, kuri minēja problēmas, lielāka bija projekta termiņa
ievērošana.
40. Pasākumiem ir vāja atbilstība izvirzītajiem mērķiem, tādējādi, izmantojot esošos
rādītājus, nav iespējams izvērtēt infrastruktūras investīciju ietekmi uz nozares
attīstību. Atbalsta saņēmēju aptaujas dati liecina, ka lielākajai daļai respondentu ir
uzlabojušies darba apstākļi, preču kvalitāte, produkcijas mārketings un ražošanas
efektivitāte, produktivitāte un rentabilitāte.
41. LAD projektu uzraudzības sistēmā ir sastopams tikai viens rādītājs par vides ietekmi
un neviens par sociāli ekonomisko ietekmi. Vienīgais vides rādītājs - vai paredzētas
videi draudzīgas investīcijas - ir iekļauts pasākuma investīcijas zvejas ostās un zivju
izkraušanas vietās projektu datubāzē (7 no 13 uz 31.12.2010.g. īstenotajiem
projektiem paredzēja videi draudzīgas investīcijas). Izmantojot minēto rādītāju, nav
iespējams precīzi noteikt īstenoto projektu izmērāmo ietekmi uz vidi un sociāli
ekonomisko attīstību.
42. Rīcības programmās uzstādītie vidus termiņa sasniedzamie rādītāji - vietējās zivju
produkcijas daļa kopējā zivju patēriņā vietējā tirgū - 2009. gadā ir par 0,5% mazāka
par sasniedzamo rādītāju 2010. gadam, bet - apmācīto īpatsvars kopējā
zivsaimniecībā nodarbināto skaitā - par 10 reizēm mazāks par sasniedzamo rādītāju.
Tā kā projektu aktivitātes pamātā vērstas uz infrastruktūras attīstību un ārvalstu
tirgiem, tad minētie rādītāji nepilnīgi atspoguļo projektu ietekmi un būtiska ietekmes
daļa netiek plānota sasniedzamo rezultatīvo rādītāju formā. Saskaņā ar
sociālekonomiskā modeļa rezultātiem sagaidāmā investīciju atdeve ir vidēji augsta 301. un 303. pasākumos tā ir 1,53LVL uz katru ieguldīto LVL un 304. pasākumā
attiecīgi 1,49LVL.
43. 3.Prioritārajā virzienā „Kopējās ieinteresētības pasākumi” novēroti tādi šķēršļi, kā
precīza regulējuma trūkums attiecībā uz publisko ūdeņu piederību, kā arī
administratīvais slogs, kas saistīts ar iepirkuma procedūrām. Būtiski gan uzsvērt, ka
atsevišķas no šīm problēmām (iekšējo ūdeņu jautājums) jau tiek risināts.
4.prioritārais virziens
44. Latvijā ir izveidota procedūra 4.prioritārā virziena ieviešanai un ZVRG atlasei un
2010.g. atlasītas 24 ZVRG un to atbilstošās teritoriju attīstības stratēģijas. Latvijā
izveidotā vadības sistēma neveido ierobežojumus ZVRG darbības nodrošināšanai. Ir
definēti atlases kritēriji, lai izvēlētos zivsaimniecībai nozīmīgākās teritorijas, ZVRG un
ZVRG stratēģijas, tomēr izvēlētie kritēriji neveicina kvalitatīvāko stratēģiju izvēli un
īstenošanu.
45. Līdz 2010.gada 31.decembrim tika izvērtēti un apstiprināti 63 projekti, no kuriem vēl
neviens nav īstenots. Apstiprinātie projektu iesniegumi sniegs ieguldījumu ZVRG
darbības teritorijas ietvaros, savukārt tikai neliela daļa (17%) no apstiprinātajiem
projektiem paredz tiešu ieguldījumu zivsaimniecības nozarē. 4.prioritārā virziena
ieviešanā vērojams zems izmaksātā EZF finansējuma rādītājs attiecībā pret
apstiprināto, kas liecina par grūtībām projektu ieviešanas procesā un rada risku
savlaicīgai projektu pabeigšanai.
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46. Esošo zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju identificēšanā tika konstatēti sekojoši
apstākļi, kas var radīt risku, ka daļa no zivsaimniecībai nozīmīgām teritorijām nav
saistītas ar zivsaimniecības nozari:
-

Vienlīdz nozīmīgi atlases kritēriji ir zivsaimniecībā nodarbināto un uzņēmumu
skaits, lai gan zivsaimniecībai nozīmīgu kopienu identificēšanai nozīmīgāks ir
rādītājs par zivsaimniecībā nodarbināto skaitu;

-

Identificējot zivsaimniecībai nozīmīgu teritorijas, tika ņemts vērā arī iedzīvotāju
skaits pilsētās virs 15 000 iedzīvotājiem, lai gan šīs teritorijas tiek izslēgtas kā
potenciālās ZVRG darbības teritorijas.

47. Nepilni 50% no kopējās valsts teritorijas ir izvēlēta kā ZVRG darbības teritorija,
tomēr, kā liecina aktuālie CSP dati, daļa no šīm teritorijām nav saistītas ar
zivsaimniecības nozari un tajās nav neviena vai ir tikai daži nodarbinātie
zivsaimniecības jomā.
48. ZVRG atlases procedūras laikā tika konstatēti sekojoši apstākļi, kas var radīt risku, ka
daļa no ZVRG darbības teritorijām nav saistītas ar zivsaimniecības nozari un tieši
neietekmē zivsaimniecības kopienas:
-

ZVRG atlases laikā nebija uzstādīti atbilstības nosacījumi, lai potenciālā ZVRG ar
izvēlēto darbības teritoriju būtu saistīta ar zivsaimniecības nozari;

-

ZVRG stratēģiju īstenošanai paredzētā finansējuma sadale tika veikta pēc kopējā
iedzīvotāju skaita ZVRG darbības teritorijā, neņemot vērā zivsaimniecības
kopienas lielumu attiecīgajā teritorijā.

49. ZVRG atlases procedūras laikā un ZVRG stratēģijas ieviešanas laikā, saskaņā ar
iesaistīto pušu sniegto informāciju, tika konstatēti sekojoši apstākļi, kas var radīt
risku pilnvērtīgai ZVRG darbībai:
-

Nav nodrošināta pilnvērtīga zivsaimniecības nozaru pārstāvju iesaiste ZVRG
darbībā;

-

Pastāv risks, ka publiskā sektora ietekme ZVRG darbībā var būt pārāk nozīmīga.

50. 4.Prioritārā virziena ieviešanai Latvijā netiek paredzēta iespēja īstenot pasākumus
profesionālo iemaņu veicināšanai, darba ņēmēju pielāgošanas spēju pilnveidošanu
un citiem līdzīgiem atbalsta pasākumiem, kas ir pieļaujami saskaņā ar Padomes
Regulas Nr.1198/2006, 44.2.punktu. Paredzēts, ka profesionālo iemaņu veicināšanas
pasākumus varēs īstenot 5.prioritārā virziena Zivsaimniecības sadarbības tīkla
pasākumu ietvaros.
51. Līdz 2010.gada 31.decembrim ir būtiski pārsniegts RP rezultatīvais rādītājs attiecībā
uz atbalstīto ZVRG stratēģiju aptvertās teritorijas īpatsvaru zivsaimniecībai nozīmīgo
teritoriju apjomā (plānots tika 70% apmērā), esošajā situācijā atbalstīto ZVRG
stratēģiju aptvertajai teritorijai pārklājot 99,5% no kopējās zivsaimniecībai nozīmīgās
teritorijas.
52. 4.Prioritārajā virzienā „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” novēroti tādi
šķēršļi, kā precīza regulējuma trūkums attiecībā uz publisko ūdeņu piederību,
interpretācijas problēmas attiecībā uz rīcību „Zivsaimniecība un tūrisms”, rīcības
„Ciematu attīstība” pieejamā finansējuma apjoma neatbilstība pašvaldību
vajadzībām, no zivsaimniecības atkarīgo teritoriju pārāk plašs dalījums (dalījums
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noteikts rajonu līmenī, lai gan patiesās no zivsaimniecības atkarīgās teritorijas mēdz
būt tikai atsevišķi pagasti nevis visi pagasti attiecīgajos rajonos). Līdz ar to īstās
zivsaimniecības teritorijas saņēmušas mazāku ES finansējumu.
5.prioritārais virziens
53. Tehniskās palīdzības prioritārā virziena ietvaros īstenotie projekti nodrošina darbības
gan pārējo prioritāro virzienu administrēšanai uzraudzībai un novērtēšanai, gan
informatīvajiem pasākumiem, un sagatavošanās darbībām, kas atvieglo ieviešanas
procesu.
54. Kopumā šajā prioritārajā virzienā uz 31.12.2009. izmaksāts finansējums 231’514,65
LVL apmērā un uz 31.12.2010. 477’925,55 LVL apmērā attiecīgi īstenoti 10 un 17
projekti.
55. Tehniskās palīdzības ietvaros īstenotie projekti paredz gan vienas noteiktas darbības
veikšanu, kā, piemēram, informatīvo materiālu iegādi, gan kompleksu pasākumu
īstenošanu, kā, piemēram, pasākumu administrēšanas nodrošināšanu, tādējādi arī
nelieliem projektiem veidojas nozīmīgs administratīvais slogs.
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Priekšlikumi
EZF ietekmes rādītāji un vispārējie risinājumi
1. Ņemot vērā ekonomikas pārkaršanas un tam sekojošās krīzes ietekmi, kas izraisījusi
neprognozētas izmaiņas zivsaimniecības nozarē EZF darbības laikā, nepieciešams
veikt korekcijas EZF sasniedzamajos ietekmes rādītājos, prognozētajam pieauguma
tempam no 2010.g. uz 2015.g. paliekot nemainīgam, par bāzes rādītāju pieņemt
2009.g. sasniegto rādītāju, kad ekonomiskā situācija ir nostabilizējusies, un noteikt
sasniedzamos ietekmes rādītājus: zvejas flotes konkurētspēja 74% pieaugums,
salīdzinot ar 2006.g., produktivitāte zivsaimniecībā 98,5% pieaugums, salīdzinot ar
2006.g., īpatsvars kopējā eksporta vērtībā kritums, salīdzinot ar 2006.g. nedrīkst
pārsniegt 2%, zivsaimniecībā nodarbināto skaits saglabājas 2009.g. līmenī t.i. 5,827
tūkstoši.
EZF sasniegtie un sasniedzamie ietekmes rādītāji
Bāzes
līmenis
2006.g.

Sasniegtais
2009.g.

Mērķis
2010.g.

Mērķis
2015.g.

REKOMENDĀCIJA
Sasniedzamais
rādītāja
pieaugums/rādītājs
2015.g.

Zvejas flotes konkurētspēja (nozveja
tonnās vidēji uz flotes vienību)

355

569

27% /
451

38% /
490

74% / 617.7

Produktivitāte zivsaimniecībā (saražota
produkcija EUR uz nodarbināto gadā)

12 340

20 553

25% /
15 425

49% /
18 387

98,5% / 24 495

Īpatsvars kopējā eksporta vērtībā, %

3.1

2.4

2% / 3.2

3% /
3.193

0,98% / 2.425

Zivsaimniecībā nodarbināto skaits, tūkst.

11.6

5.827

Rādītāja veids

Saglabājas bāzes
gada līmenī

Saglabājas bāzes
gada līmenī 5.827

Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
2. Finansējuma apguves uzlabošanai 2., 3. un 4.prioritārajā virzienā nepieciešams
atrisināt problēmu attiecībā uz precīza regulējuma trūkumu par publisko ūdeņu
piederību.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
sadarbībā ar LR Tieslietu ministriju un LR Zemkopības ministriju.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
1.prioritārais virziens
3. Ņemot vērā ekonomikas pārkaršanas un tam sekojošās krīzes ietekmi, kas izraisījusi
neprognozētas izmaiņas zivsaimniecības nozarē EZF darbības laikā, nepieciešams
veikt korekcijas EZF 1.Prioritārā virziena sasniedzamajā rezultatīvajā rādītājā
produktivitāte zvejniecībā. Prognozētajam pieauguma tempam no 2010.g. uz 2015.g.
paliekot nemainīgam, par bāzes rādītāju pieņemt 2009.g. sasniegto rādītāju, kad
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ekonomiskā situācija ir nostabilizējusies, un noteikt sasniedzamo mērķa rādītāju
2015.g. 23,6.
Veikt korekcijas, 1.Prioritārā virziena sasniedzamajos rezultatīvajos rādītājos zvejas
flotes tonnāža un zvejas flotes jauda, ņemot vērā izmaiņas tāljūras zvejas flotē no
2006.g. – 2010.g., ko izraisījusi jaunu zvejas kuģu ienākšana flotē, uz kuru neattiecas
101. prioritārā virziena atbalsta pasākumi un par attiecīgo apjomu palielinot
sākotnēji plānotos sasniedzamos rādītājus 2015.g.
1. Prioritārā virziena sasniedzamie rezultatīvie rādītāji
Rādītājs

Bāzes
līmenis
2006.g.

Sasniegtais
2009.g.

Mērķis
2010.g.

Mērķis 2015.g.

Produktivitāte
zvejniecībā,
apgrozījums tūkst. Eur/nodarb.
gadā

18

17,7

30

40

23,6

Zvejas flotes tonnāža, tūkst. GT

37,3

41,229

32,9

30,5

37,36

Zvejas flotes jauda, tūkst kW

61,2

62,458

51,5

43,1

51,63

0

0

3

5 (sasniedzamā
rādītāja līmenis uz
31.12.2012.)

5

Zvejas kuģu skaits, kuriem
uzlabota
energoefektivitāte
saskaņā ar Padomes regulas
(EK) nr.744/2008 7.pantu

REKOMENDĀCIJA
Mērķis 2015.g.

Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
4. Veicināt finansējuma apguvi 103.pasākumā „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas
rīku selektivitātē”, samazinot prasību par zvejas kuģa iekļaušanas nepieciešamību
attiecīgi Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā vai Latvijas Kuģu reģistrā no 5
uz 2 gadiem (nodrošinot arī Padomes Regulas Nr. 1198/2006 prasību izpildi attiecībā
uz zvejas kuģa vecumu 5 gadi), gadījumos, kad atbalsts tiek sniegts zvejas kuģiem,
kas iegādāti lietoti un pirms tam pildījuši zvejas kuģa funkcijas citā valstī.
Vienlaicīgi, pastāvot riskam par finansējuma neapgūšanu veikt finansējuma pārdali
no 103.pasākuma prioritārā secībā:
-

Uz citiem 1. prioritārā virziena pasākumiem;
Uz pasākumiem ar augstāku ekonomisko vērtību (201 – „Investīcijas
akvakultūras uzņēmumos”).

Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
5. Diferencēt sociāli ekonomisko pasākumu ietvaros vienam atbalsta pretendentam
izmaksājamās summas atkarībā no laika, kuru atbalsta pretendents zvejojis uz zvejas
kuģa, ar kuru pilnībā pārtraukta zvejas darbība (vienlaicīgi ievērojot Padomes
Regulas Nr. 1198/2006 prasību par minimālo nepieciešamo laiku nodarbinātībai
zvejniecībā - 12 mēneši) un / vai noteiktā laika periodā veiktajām sociālajām
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iemaksām, lai izvairītos no situācijām, kad kompensācijas apjoms pārsniedz atbalsta
pretendenta līdzšinējos kopējos ienākumus no zvejniecības.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
6. Nepieciešams risināt jaunās zivsaimniecības nozares vajadzības, iespēju robežās kā
valsts pozīciju aizstāvēt Eiropas Komisijā:
- Zvejas kuģu būvniecības atbalsts;
-

Pasākuma „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē”
ekonomiskās atdeves veicināšana, atbalsta intensitātes palielināšana.

Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2014.-2020.gada plānošanas periods.

7. Precizēt sasniedzamos rezultatīvos rādītājus atbilstoši pasākumu būtībai, nosakot
sasniedzamos rādītājus , kurus tieši ietekmē īstenotie pasākumi un, kurus neietekmē
neatkarīgi ārējie apstākļi:
-

zvejas flotes tonnāža un zvejas flotes jauda diferencējama atkarībā no pasākumu
specifikas. Tā nosakāma Baltijas jūras flotes griezumā, izslēdzot tāljūras zvejas
flotes izmaiņu ietekmi, pasākumiem, kuros nav plānots atbalsts tāljūras zvejas
flotes kuģiem.

Vienlaikus noteikt papildus rādītājus, kas vislabāk raksturo pasākumu ietekmi
nozarē:
-

papildus apgrozījuma rādītājiem uz vienu nodarbināto vēlams iekļaut pievienotās
vērtības izmaiņas zvejniecībā, ko raksturo nozares bruto peļņas un darba
samaksas kopsumma uz vienu nodarbināto.

Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2014.-2020.gada plānošanas periods.
2.prioritārais virziens
8. Ņemot vērā ekonomikas pārkaršanas un tam sekojošās krīzes ietekmi, kas izraisījusi
neprognozētas izmaiņas zivsaimniecības nozarē EZF darbības laikā, nepieciešams
veikt korekcijas EZF 2.Prioritārā virziena sasniedzamajos rezultatīvajos rādītājos
produktivitāte zvejas produktu apstrādē un produktivitāte akvakultūrā.
Prognozētajam pieauguma tempam no 2010.g. uz 2015.g. paliekot nemainīgam, par
bāzes rādītāju pieņemt 2009.g. sasniegto rādītāju, kad ekonomiskā situācija ir
nostabilizējusies, un noteikt sasniedzamos mērķa rādītājus 2015.g. attiecīgi 25,4 un
3,89.
2. Prioritārā virziena sasniedzamie rezultatīvie rādītāji
Rādītājs

Produktivitāte zvejas produktu
apstrādē,
tūkst.
EUR
uz

Bāzes
līmenis
2006.g.

Sasniegtais
2009.g.

Mērķis
2010.g.

Mērķis
2015.g.

REKOMENDĀCIJA

15

24

17

18

25,4

Mērķis 2015.g.
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nodarbināto gadā
Produktivitāte akvakultūrā, tūkst.
EUR uz nodarbināto gadā

3.9

3.7

4.0

4.2

3,89

Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.

9. Nepieciešams risināt jaunās zivsaimniecības nozares vajadzības, prioritāri 2.
prioritārā virziena pasākumos, atbalstot ražošanas procesu mehanizācijas līmeņa
palielināšanu akvakultūras nozarē (inovatīvu tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu, tai
skaitā uzsverot zivju baseinu ieviešanu zivju dīķu vietā).
Vienlaikus, ņemot vērā sociālekonomiskā modeļa ietvaros prognozētos pasākumu
ekonomiskās atdeves rādītājus, kur 201. pasākums „Investīcijas akvakultūras
uzņēmumos” uzrādīja visaugstāko sagaidāmo atdevi, finansējums, kas netiek apgūs
citos prioritārajos virzienos būtu novirzāms, pirmkārt, 201. pasākuma atbalstam.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
10. Pārskatīt un papildināt uzraudzības sistēmā iekļautos rādītājus, lai nodrošinātu
iespēju izvērtēt projektu sociālekonomisko lietderību un ietekmi atbilstoši
uzstādītajiem mērķiem:
- 204. pasākumā uzrādīt ekonomiskās ietekmes rādītājus, ko stimulēs projekta
investīcijas, piemēram, papildus nozvejas vai pirmapstrādāto zivju apjoms u.tml.;
- 205. un 201. pasākumos, ņemot vērā, ka viens no rezultatīvajiem rādītājiem bija
produktivitāte uz nodarbināto, indikācijas un monitoringa rādītājos iekļaut
personāla skaitu un personāla izmaksas, kas kopā ar jau esošajiem apgrozījuma
rādītājiem ļautu precīzāk aprēķināt produktivitātes izmaiņas katrā no
atbalstītājiem projektiem.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija sadarbībā ar LAD.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
11. Nepieciešams risināt jaunās zivsaimniecības nozares vajadzības, iespēju robežās kā
valsts pozīciju aizstāvēt Eiropas Komisijā:
- Lielo zivju pārstrādes uzņēmumu atbalsts (atbalsta intensitātes palielināšana
lielajiem uzņēmumiem, kuriem atbilstoši nozares specifikai, lielā uzņēmuma
statuss tiek noteikts pamatojoties uz augstiem darbaspēka rādītājiem,
apgrozījumam un bilances vērtībai saglabājoties mazo un vidējo uzņēmumu
līmenī.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2014.-2020.gada plānošanas periods.
12. Precizēt sasniedzamos rezultatīvos rādītājus atbilstoši pasākumu būtībai nosakot
rādītājus, kas vislabāk raksturo pasākumu ietekmi:
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-

-

-

Papildus viena nodarbinātā produktivitātes rādītājiem akvakultūrā un zvejas
produktu apstrādē, būtu lietderīgi mērīt arī pievienotās vērtības izmaiņas šajās
nozarēs, ko raksturo nozares bruto peļņas un darba samaksas kopsumma uz
vienu nodarbināto.
Ņemot vērā, ka šī prioritārā virziena ietvaros atbalsts tiek sniegts arī zvejas
infrastruktūrai iekšējos ūdeņos, tad produktivitātes un pievienotās vērtības
rādītājus būtu nepieciešams mērīt arī iekšējo ūdeņu zvejā.
Tā kā atbalsts tiek sniegts arī ūdens vides pasākumiem, tad būtu lietderīgi iekļaut
rezultatīvus vides rādītājus (piemēram, ūdens kvalitātes normas, vai augu un
dzīvnieku sugu daudzveidība).

Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2014.-2020.gada plānošanas periods.
3.prioritārais virziens
13. Ņemot vērā ekonomikas pārkaršanas un tam sekojošās krīzes ietekmi, kas izraisījusi
neprognozētas izmaiņas zivsaimniecības nozarē EZF darbības laikā, nepieciešams
veikt korekcijas EZF 3.prioritārā virziena sasniedzamajā rezultatīvajā rādītājā vietējās
zivju produkcijas daļa kopējā zivju patēriņā vietējā tirgū. Prognozētajam pieauguma
tempam no 2010.g. uz 2015.g. paliekot nemainīgam, par bāzes rādītāju pieņemt
2009.g. sasniegto rādītāju, kad ekonomiskā situācija ir nostabilizējusies, un noteikt
sasniedzamo mērķa rādītāju 2015.g. 51,5%.
Papildus, izvērtējot 2010.g. sasniegto apmācīto īpatsvaru kopējā zivsaimniecībā
nodarbināto skaitā (ņemot vērā ZST īstenotos apmācību pasākumus), saglabājot
nemainīgu plānoto pieauguma tempu no 2010.g. uz 2015.g. un par bāzes rādītāju
pieņemot 2010.g. sasniegto rādītāju, sasniedzamo rādītāju noteikt 82,2% apmērā.
3. Prioritārā virziena sasniedzamie rezultatīvie rādītāji
Rādītājs

Rādītāja
līmenis bāzes
2006.g.

Sasniegtais
2009.g.

Mērķis
2010.g.

Mērķis
2015.g.

REKOMENDĀCIJA

Vietējās zivju produkcijas daļa
kopējā zivju patēriņā vietējā
tirgū, %

50

50,5

51

52

51,5

Apmācīto īpatsvars kopējā
zivsaimniecībā
nodarbināto
skaitā, %

n.d.

0,2 (32,88
2010.g.)

2

5

82,2

Mērķis 2015.g.

Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
14. Nodrošināt 303.pasākuma „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās”
atbalsta saņēmēju darbības atbilstības KZP mērķiem uzraudzību, izveidojot darba
grupu (ietverot zivsaimniecības nozares, pašvaldību u.c. ieinteresēto pušu
pārstāvjus) un nosakot minimālo nepieciešamo zvejas ostā un zivju izkraušanas vietā
nodrošināmo zivju izkraušanas apjomu noteiktā laika periodā. Pēc projekta
pabeigšanas, veicot zivju izkraušanas apjoma monitoringu, paredzēt līdzekļu
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atgriešanu pilnā vai daļējā apmērā gadījumos, kad netiek nodrošinātas minimālās
izvirzītās prasības.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija sadarbībā ar LAD.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
15. Pārskatīt un papildināt uzraudzības sistēmā iekļautos rādītājus, lai nodrošinātu
iespēju izvērtēt projektu ietekmi atbilstoši uzstādītajiem mērķiem:
- 301. un 303. pasākumos, ja tiek iegādāta pārkraušanas vai pārvadāšanas tehnika,
veiktas investīcijas ostu infrastruktūrā, tad norādīt pārkrauto vai pārvadāto zivju
daudzumu, kas attiecas uz projekta investīcijām.
- 301. un 303. pasākumos, ja tiek iegādātas iekārtas (ledus mašīnas, izotermiskie
konteineri vai šķirošanas aprīkojums), tad norādīt attiecīgi atvēsināto un šķiroto
zivju apjomu, samazināto atbiruma procentu vai apjomu, kas attiecas uz projekta
investīcijām.
- 304. Pasākumā precīzai ārzemju izstāžu ietekmes aplēsei apkopot datus par
izstādēs piedalījušos biedrību biedru apgrozījuma un eksporta apjoma izmaiņām
vismaz 3 gadu garumā pēc izstāžu apmeklējuma.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija sadarbībā ar LAD.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
16. Precizēt sasniedzamos rezultatīvos rādītājus atbilstoši pasākumu būtībai nosakot
rādītājus, kas vislabāk raksturo pasākumu ietekmi:
- Papildus esošajiem rādītājiem noteikt pirmapstrādāto un pārstrādāto zivju
īpatsvara kopējā zvejniecības produkcijā izmaiņas.
- Papildus esošajiem rādītājiem noteikt eksporta apjoma vai īpatsvara pieaugumu
zivju pārstrādes nozarē, kas atspoguļotu jaunu noieta tirgus sekmēšanas
pasākumu ietekmi.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2014.-2020.gada plānošanas periods.
4.prioritārais virziens
17. Ņemot vērā ekonomikas pārkaršanas un tam sekojošās krīzes ietekmi, kas izraisījusi
neprognozētas izmaiņas uzņēmējdarbības aktivitātē EZF darbības laikā, nepieciešams
veikt korekcijas EZF 4.prioritārā virziena sasniedzamajā rezultatīvajā rādītājā
uzņēmējdarbības aktivitāte zivsaimniecības teritorijās, ekonomiski aktīvo vienību
skaits uz 1000 iedzīvotājiem. Prognozētajam pieauguma tempam no 2010.g. uz
2015.g. paliekot nemainīgam, par bāzes rādītāju pieņemt 2009.g. sasniegto rādītāju,
kad ekonomiskā situācija ir nostabilizējusies, un noteikt sasniedzamo mērķa rādītāju
2015.g. 58,9.
4. Prioritārā virziena sasniedzamie rezultatīvie rādītāji
Rādītājs

Rādītāja
līmenis
bāzes
2006.g.

Sasniegtais
2009.g.

Mērķis
2010.g.

Mērķis
2015.g.

REKOMENDĀCIJA
Mērķis 2015.g.

Atbalstīto
reģionālo
stratēģiju
aptvertās
teritorijas
īpatsvars
zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju

n.d.

0

70

70

70
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Rādītājs

Rādītāja
līmenis
bāzes
2006.g.

Sasniegtais
2009.g.

Mērķis
2010.g.

Mērķis
2015.g.

REKOMENDĀCIJA
Mērķis 2015.g.

Bruto izveidoto darbavietu skaits

n.d.

48

100

300

300

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

47

55,5

49

52

58,9

apjomā

Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
18. Veicināt atbalsta saņēmēju interesi un sekmēt projektu īstenošanas procesu 4.
prioritārā virziena pasākumos:
- ierobežojot maksimālo projektu īstenošanas laiku;
- radot iespēju lielāku (finansējuma ziņā ietilpīgāku projektu īstenošanai).
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
19. Nodrošināt papildus pasākumus 4. prioritārā virziena atbalsta nosacījumu,
pieteikuma formu un MK noteikumu skaidrošanai ZVRG un citām iesaistītajām
pusēm, kā arī konsultācijas jaunā plānošanas perioda ZVRG stratēģiju izstrādē.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija sadarbībā ar LAD, ZST un ZVRG.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
20. Izstrādāt papildus nosacījumus, kas noteiktu precīzākus atbilstības kritērijus ZVRG
darbības teritoriju izvēlei, kuru ietvaros var īstenot esošās ZVRG stratēģijas,
vienlaikus pieļaujot atsevišķu ZVRG apvienošanos. Šādā veidā tiktu nodrošināts, ka
EZF finansējumu 4.prioritārā virziena ietvaros saņemtu ZVRG darbības teritorijas ar
nozīmīgām zivsaimniecības kopienām, neveicot būtiskas izmaiņas izveidotajā ZVRG
struktūrā.
Ieteikums ir izveidot darba grupu (ietverot zivsaimniecības nozares un pilsoniskās
sabiedrības organizāciju pārstāvjus) un definēt sekojošus kritērijus ZVRG darbības
teritoriju pārvērtēšanai:
- minimālais nepieciešamais zivsaimniecībā nodarbināto un zivsaimniecības
uzņēmumu skaits ZVRG darbības teritorijā, lai attiecīgo ZVRG darbības teritoriju
varētu uzskatīt par saistītu ar zivsaimniecības nozari ar pietiekamu
zivsaimniecības kopienu;
- laika periods, kura ietvaros teritorijas, kur zvejniecībai novērojama lejupslīde,
tiek identificētas kā ZVRG darbības teritorijas;
- iespējamie informācijas avoti, kas sniegtu objektīvu informāciju par
identificētajiem rādītājiem.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija sadarbībā ar LAD, ZST un ZVRG.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
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21. Veikt 4.prioritārā virziena finansējuma sadali ZVRG stratēģiju ieviešanai, ņemot vērā
ZVRG darbības teritorijā esošo zivsaimnieku skaitu vai citus ar zivsaimniecības nozari
saistītus rādītājus. Iespējamie papildus kritēriji finansējuma sadalei ZVRG ietvaros
ZVRG stratēģiju īstenošanai:
- ņemot vērā kopējo zivsaimniecībā nodarbināto skaitu ZVRG darbības teritorijā
(teritorijās, kur zvejniecībai novērojama lejupslīde – pēc bijušajiem
nodarbinātajiem zivsaimniecības nozarē);
- ņemot vērā zivsaimniecībā nodarbināto skaitu attiecībā pret kopējo iedzīvotāju
skaitu ZVRG darbības teritorijā;
- nosakot maksimālo summu vienas ZVRG stratēģijas ieviešanai, tādējādi izlīdzinot
finansējumu un attiecīgi sniedzot priekšroku teritorijām ar zemāku apdzīvotības
līmeni;
- identificējot teritorijas, kur zivsaimniecībā novērojama lejupslīde;
- ņemot vērā kopējo iedzīvotāju skaitu ZVRG darbības teritorijās, identificēt
teritorijas ar zemu apdzīvotības līmeni;
- papildus jāizvērtē, vai nosakot atbalsta apmēru ZVRG stratēģijas ieviešanai, tiek
ņemts vērā arī teritorijas attīstības indekss.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
22. Nodrošināt lielāku uzraudzību, lai ZVRG stratēģijas ieviešanas procesā ikdienā
iesaistītos zivsaimniecības pārstāvji. ZVRG darbības ietvaros noteikt nepieciešamo
zivsaimniecības nozares pārstāvju kvorumu iesaistei ikviena lēmumu pieņemšanas
procesā, kas attiecas uz ZVRG stratēģijas ieviešanu.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
23. Precizēt sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, nosakot sasniedzamos rādītājus, kurus
tieši ietekmē īstenotie pasākumi un, kas vislabāk raksturo pasākumu ietekmi:
- Līdzās uzņēmējdarbības aktivitātei, apkopot datus par EZF atbalstīto projektu
ietvaros izveidoto uzņēmumu vai ekonomiski aktīvo vienību skaitu un to
pastāvēšanas ilgumu.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2014.-2020.gada plānošanas periods.
24. Pārskatīt zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas, ņemot vērā aktuālo situāciju
zivsaimniecības nozarē. Izveidot darba grupu (iesaistot zivsaimniecības nozares
pārstāvjus, organizācijas, kas pārstāv LEADER pieeju, ekonomistus u.c. ieinteresētās
puses) un definēt sekojošus kritērijus jauno zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju
noteikšanai:
- minimālais nepieciešamais nodarbināto un uzņēmumu skaits zivsaimniecības
nozarē, lai attiecīgo teritoriju varētu uzskatīt par zivsaimniecībai nozīmīgu
teritoriju ar atbilstošu zivsaimniecības kopienu;
- norādīt maksimālo termiņu, no kura laika teritorijas, kur zvejniecībai novērojama
lejupslīde, arī pašlaik tiek identificētas kā zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas;
- definēt iespējamos informācijas avotus, kas sniegtu aktuālo informāciju par
noteiktajiem kritērijiem.
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Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2014.-2020.gada plānošanas periods.
25. ZVRG un ZVRG stratēģiju atlasi veikt, nodalot ZVRG teritoriju atlases posmu no
stratēģiju izstrādes posma, tādējādi radot iespēju izstrādāt stratēģijas iepriekš
definētai un apstiprinātai teritorijai, kas atbilst noteiktiem kritērijiem un vienlaikus
saskaņot ar atbilstošajiem pašvaldību plānošanas dokumentiem.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2014.-2020.gada plānošanas periods.
26. Definēt papildus kvalitatīvos ZVRG stratēģiju atlases kritērijus, par kuriem piešķirot
punktus un nosakot minimālo atbilstības slieksni būtu iespējams nodrošināt tikai
kvalitatīvāko stratēģiju īstenošanu, ņemot vērā aktuālo situāciju ZVRG darbības
teritorijā.
Šajā gadījumā ieteikums ir izveidot darba grupu (iesaistot zivsaimniecības nozares
pārstāvjus; organizācijas, kas pārstāv LEADER pieeju; ekonomistus u.c. ieinteresētās
puses) un definēt papildus kvalitātes kritērijus ZVRG stratēģiju atlasei sekojošās
jomās:
- organizācijas atbilstība, lai izveidotu un pārvaldītu ZVRG darbību;
- esošo vietējo partneru sadarbības atbilstība pilnvērtīgas ZVRG darbības
nodrošināšanai un zivsaimniecības nozares pārstāvju iesaistei;
- ZVRG stratēģijas atbilstība izvēlētajām ZVRG darbības teritorijām un to attīstības
plāniem;
- informācijas un komunikācijas plāns attiecībā par EZF un ZVRG stratēģijas
ieviešanu;
- ZVRG piedāvātais projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un lēmumu
pieņemšanas process;
- plānotie rezultāti un ietekme.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2014.-2020.gada plānošanas periods.
27. Esošās ZVRG stratēģijas vietā veidot 2 dokumentus - ZVRG stratēģiju (pamatā
raksturo ZVRG darbības teritorijas esošo situāciju un plānotos atbalsts pasākumus)
un darbības programmu ZVRG stratēģijas ieviešanai (pamatā raksturo procedūru
projektu konkursu īstenošanai), tādejādi izvairoties no biežajiem grozījumiem ZVRG
stratēģijās un nodrošinot ZVRG stratēģijas izstrādi neatkarīgi no ārējām izmaiņām,
kas ietekmē ZVRG stratēģijas ieviešanas procedūru (šāda veida izmaiņas tiktu
ietvertas ZVRG darbības plānā).
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2014.-2020.gada plānošanas periods.
5.prioritārais virziens
28. Nepieciešams risināt jaunās zivsaimniecības nozares vajadzības, kurās izpaužas arī
kvalificētu speciālistu trūkums zivsaimniecībā, veiktās apmācības Zivsaimniecības
sadarbības tīkla ietvaros sabalansēt ar zivsaimniecības nozares vajadzībām:
- Zivrūpniecībā – kvalificēti tehnologi un jaunu produktu izstrādes speciālisti;
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-

Zvejniecībā – dažādi speciālisti ar profesionālām zināšanām.

Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
29. Nepieciešams turpināt iesāktos pasākumus elektronisko risinājumu ieviešanai un
saiknes veidošanai starp dažādu saistīto institūciju datu bāzēm (Zvejas kuģu reģistrs,
ZM, BIOR) EZF pasākumu efektīvākas vadības un uzraudzības nodrošināšanai un
administratīvā sloga mazināšanai.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija sadarbībā ar LAD un iesaistītajām
institūcijām.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
30. Izveidot minimālo rādītāju kopumu, kas būtu jāapkopo visām informācijas un
komunikācijas pasākumos iesaistītajām institūcijām un, kas varētu kalpot
informācijas un komunikācijas aktivitāšu ietekmes un efektivitātes izvērtēšanai,
pamatojot izlietoto finansējumu:
- Īstenoto pasākumu veids un skaits;
- Sasniegtās mērķauditorijas skaits/profils;
- Izveidoto informatīvo materiālu veids un skaits;
- Periodisks mērķauditorijas pasākumu novērtējums (aptaujas).
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2007.-2013.gada plānošanas periods.
31. Administratīvā sloga mazināšanai tehniskās palīdzības projektu īstenošanā izvairīties
no nelielu darbību īstenošanas atsevišķos projektos, tā vietā projektus plānojot kā
kompleksus ilgtermiņa pasākumus ar atsevišķām aktivitātēm, kas pielāgojamas
noteikta brīža un situācijas vajadzībām.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2014.-2020.gada plānošanas periods.
32. Pielietot vienotu metodiku tehniskās palīdzības projektu īstenošanā, vai nu tikai
sadalījumā pa budžeta pozīcijām (atalgojums, informatīvo materiālu iegāde utt.), vai
arī tikai sadalījumā pa īstenojamajiem pasākumiem (uzraudzības nodrošināšana,
informācijas pasākumu nodrošināšana, Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbības
nodrošināšana utt.), tādējādi uzlabojot finansējuma izlietojuma caurskatāmību.
Atbildīgais par ieviešanu: LR Zemkopības ministrija.
Ieviešanas termiņš: 2014.-2020.gada plānošanas periods.
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Pielikumi
Pielikums Nr.1. Izvērtējuma ietvaros pētāmie pasākumi
Pielikums Nr.2. Rīcības programmas „Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.-2013. gadam” vidus termiņa mērķa rādītāji
Pielikums Nr.3. Interviju saraksts
Pielikums Nr.4. Iesaistīto pušu interviju jautājumi
Pielikums Nr.5. Atbalsta saņēmēju aptaujas jautājumi
Pielikums Nr.6. Eiropas Zivsaimniecības Reģionu tīkla „Farnet” 3.03.2011. organizētās
fokusgrupas dalībnieku saraksts
Pielikums Nr.7. Fokusgrupas dalībnieku saraksts
Pielikums Nr.8. Grozījumi Rīcības programmas „EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.
gadam” 1.versijā
Pielikums Nr.9. Grozījumi Rīcības programmas „EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.- 2013.
gadam” 2. Versijā
Pielikums Nr.10. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas sastāvā ar balsstiesībām iekļauto iestāžu
saraksts
Pielikums Nr.11. Sieviešu īpatsvars EZF plānošanā un ieviešanā
Pielikums Nr.12. Shēma Rīcības programmas vadības un īstenošanas nodrošināšana
Pielikums Nr.13. Atlases kritēriji un to atbilstība Zivsaimniecības nozares stratēģiskā plāna
2007.-2013.gadam mērķiem un uzdevumiem, Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam mērķiem un rezultatīviem rādītājiem,
Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006 mērķiem un labvēlība attiecībā pret sievietēm un vides
aizsardzību
Pielikums Nr.14. Novadi ZVRG darbības teritorijā
Pielikums Nr.15. Nodarbināto skaits zivsaimniecības nozarē (ārpus zivsaimniecībai
nozīmīgām teritorijām)
Pielikums Nr.16. Nodarbināto un uzņēmumu skaits ZVRG
Pielikums Nr.17. Citu valstu piemērs EZF 4.prioritārā virziena ieviešanā – Lielbritānija
Pielikums Nr.18. Zivsaimniecībā nodarbināto attiecība pret kopējo iedzīvotāju skaitu ZVRG
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Pielikums Nr.1. Izvērtējuma ietvaros pētāmie pasākumi
Prioritārais
virziens

Aktivitāte

1. prioritārais
virziens. Pasākumi
Kopienas zvejas
flotes
sabalansēšanai

1.Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana
2.Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana
3.Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitātē
4.Sociāli ekonomiskie pasākumi

2. prioritārais
virziens.
Akvakultūra, zveja
iekšējos ūdeņos,
zivsaimniecības un
akvakultūras
produktu apstrāde
un mārketings
3. prioritārais
virziens. Kopējās
ieinteresētības
pasākumi

1. Investīcijas akvakultūras uzņēmumos
2. Ūdens vides pasākumi
3. Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana
4. Zveja iekšējos ūdeņos
5. Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings

4. prioritārais
virziens.
Zivsaimniecības
reģionu ilgtspējīga
attīstība

1. Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana
2. ZVRG darbības nodrošināšana, prasmju apguve, teritoriju aktivizēšana
3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

5. prioritārais
virziens. Tehniskā
palīdzība

1. Rīcības programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana
2. Vietējo zivsaimniecības grupu tīkla izveidošana

1. Kopīgas rīcības pasākumi
2. Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība
3. Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās
4. Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas
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Pielikums Nr.2. Rīcības programmas „Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.-2013. gadam” vidus termiņa mērķa rādītāji74
Galvenie mērķa rādītāji:
Mērķis

Rādītāja veids

Nozveja tonnās
vidēji uz flotes
vienību
Saražotā
produkcija EUR uz
nodarbināto gadā
%

355

27

38

12340

25

49

3,1

2

3

Zivsaimniecībā
nodarbināto skaits

Tūkst.

11,6
(2005.g.)

11,6

11,6

Produktivitāte
zvejniecībā
Zvejas flotes tonnāža
Zvejas flotes jauda
Produktivitāte
akvakultūrā
Produktivitāte zvejas
produktu apstrādē
Vietējas zivju produkcijas
daļa kopējā zivju
patēriņā vietējā tirgū
Apmācīto īpatsvars
kopēja zivsaimniecībā
nodarbināto skaitā
Atbalstīto reģionālo
stratēģiju aptvertās
teritorijas īpatsvars
Bruto izveidoto
darbavietu skaits
Uzņēmējdarbības
aktivitāte
zivsaimniecības
teritorijās

Apgrozījums tūkst.
Eur/nodarb. gadā
Tūkst. GT.
Tūkst. kW
EUR uz
nodarbināto gadā
EUR uz
nodarbināto gadā
%

18

30

40

37,3
61,2
3’900

32,9
51,5
4’035

30,5
43,1
4’200

15’000

17’000

18’000

50

51

52

%

n.d

2

5

% zivsaimniecībai
nozīmīgo teritoriju
apjoma
Skaits

n.d.

70

70

n.d.

100

300

Ekonomiski aktīvo
vienību skaits uz
1000 iedz.

47

49

52

2. kvalita vu, augstas
pievienotās vēr bas un rgū
pieprasījumam atbilstošu
produktu ražojoši
akvakultūras, iekšējo ūdeņu
zvejniecības un apstrādes
uzņēmumi
3. ar zivsaimniecību saistīto
teritoriju un no
zivsaimniecības atkarīgo
cilvēkresursu integrēta un
ilgtspējīga attīstība
Prioritārie virzieni:
1. Pasākumi Kopienas zvejas
flotes sabalansēšanai

Īpatsvars kopējā
eksporta vērtībā

74

Pieaugums
2015. gadā,
%

līmenis

Zvejas flotes
konkurētspēja

4. Zivsaimniecības reģionu
ilgtspējīga attīstība

Pieaugums
2010. gadā,
%

Mērvienība
1. ar zivju resursiem
līdzsvaroti un konkurētspējīgi
zvejas uzņēmumi un Latvijas
zvejas flote

2. Akvakultūra, zveja iekšējos
ūdeņos, zivsaimniecības un
akvakultūras produktu
apstrāde un mārketings
3. Kopējās ieinteresētības
pasākumi

Rādītāja līmenis bāzes
2006. gadā

Produktivitāte
zivsaimniecībā

Avots: RP dati
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Pielikums Nr.3. Interviju saraksts
Vārds, Uzvārds

Organizācija

Amats

Intervijas
datums

Inārijs Voits

Latvijas Zivsaimnieku asociācija un Nacionālās
zvejniecības ražotāju organizācijas

valdes
priekšsēdētājs

01.04.2011

Igors Markuševskis,

Kurzemes zvejnieku asociācija un Latvijas Zvejas
produktu ražotāju grupa

vadītājs

04.04.2011

Ēvalds Urtāns

Latvijas Zvejnieku federācija

vadītājs

06.04. 2011

Jānis Apens

Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienība

vadītājs

04.04. 2011

Oļegs Ņemeņonoks

Latvijas Zivju audzētāju asociācija

vadītājs

05.04. 2011

Imants Cīrulis

Biedrība „Rīgas šprotes”

vadītājs

05.04. 2011

Latvijas Zivrūpnieku savienība

izpilddirektors

Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija

neizdevās vienoties par intervijas
norisi

Nozares asociācijas

Augusts Ārens

Citas saistītas iestādes, sociālie partneri
Valdis Kudiņš

FARNET

ģeogrāfiskais
eksperts Latvijā

08.04. 2011

Ilze Muriņa

Eiropas Komisija, Jūras lietu un Zvejniecības
ģenerāldirektorāts, E. Direktorāts Baltijas jūra,
Ziemeļjūra un iekšzemes valstis
E3. Nodaļa
Strukturālās darbības

referente

12.04. 2011

Felikss Klaģišs

Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde

direktora
vietnieks

11.04. 2011

Andris Vaiders

Pārtikas Veterinārais Dienests

eksperts

11.04. 2011

Rafaels Joffe

BIOR

direktors

11.04. 2011

Roberts Šiliņš

Vides konsultatīvā padome

pārstāvis

08.04. 2011

Jānis Brizga

Vides konsultatīvā padome

pārstāvis

11.04. 2011

Grupas intervija un
telefonintervijas

24 ZVRG

pārstāvji

06.04. 2011,
08.04. 2011

Sniedze Sproģe

Latvijas Pašvaldību savienība

padomniece

12.04. 2011

Gunta Švarce

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Zivsaimniecības sadarbības tīkls

sekretariāta
vadītāja

08.04. 2011

Normunds Riekstiņš

ZM Zivsaimniecības politikas departaments

direktors

05.04.2011

Edīte Kubliņa

ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības
atbalsta

nodaļas vadītāja

05.04.2011

Inese Pastare

ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu
uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļa

nodaļas vadītāja

07.04.2011

direktors

16.03.2011

Vadošā iestāde - ZM

Starpniekinstitūcija - LAD
Andris Grundulis

LAD

Zivsaimniecības

un

valsts

atbalsta
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Vārds, Uzvārds

Organizācija

Amats

departaments

Intervijas
datums
07.04.2011

Rinalds Vācers

LAD
Zivsaimniecības
un
valsts
departamenta Zivsaimniecības daļa

atbalsta

vadītājs

16.03.2011

Irina Vanaga

LAD
Zivsaimniecības
un
valsts
departamenta Zivsaimniecības daļa

atbalsta

vadītāja vietniece

16.03.2011

Dina Varslavāne

LAD
Zivsaimniecības
un
valsts
departamenta Leader pasākumu daļa

atbalsta

Mārtiņš Irbe

07.04.2011
vadītāja

07.04.2011

Lauksaimniecības
un
lauku
attīstības
departamenta Pasākumu ieviešanas un metodikas
daļa

daļas vadītājs

16.03.2011

Ramona Pūkaine

LAD Kontroles departaments Projektu Kontroļu
metodikas daļa

vecākais
referents

16.03.2011

Juris Cvetkovs

LAD Kontroles departaments Projektu Kontroļu
metodikas daļa

vecākais
referents

16.03.2011
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Pielikums Nr.4. Iesaistīto pušu interviju jautājumi
Jautājumi

ZM

Nozares
asociācijas

LAD

Bior

ZST

EK

Jūras un
FARNET PVD LPS ZVRG
iekšējo
ūdeņu
pārvalde
1. Ņemot vērā izmaiņas normatīvajā un sociālpolitiskajā kontekstā kopš Programmas izstrādes, vai ir radušās jaunas vajadzības atbalstam?
Kāda bijusi ekonomiskās krīzes ietekme sektorā? Degvielas cenu kāpuma ietekme?
X
X
X
Kādēļ netika īstenoti EK īpašie pasākumi degvielas cenu kāpuma kompensēšanai?
X
Kā mainījusies nozares situācija, konkurence, starptautiskie tirgi, iesaistīto dalībnieku skaits? Vai un
X
X
cik tirgus dalībnieki izstājušies?
Kādi citi faktori un kā ietekmējuši nozari? (Likumdošanas un politikas izmaiņas, vides aizsardzības
X
X
prasības, inovācijas, tirgus izmaiņas)
Vai ir parādījušās jaunas vajadzības? Jaunas iespējas? Kādas?
X
X
X
X
Kādas ir būtiskākās zvejniecības, akvakultūras un apstrādes nozaru vajadzības no pārtikas drošības
viedokļa?
X
Kā mainījusies situācija kopš 2007.g. Pārbaužu rezultāti?
Kādi bijuši būtiskākie uzlabojumi, pasliktinājumi?
2. Ņemot vērā izmaiņas kontekstā, cik lielā mērā sākotnējā (vai ar grozījumiem) Programma sasniedz sektora vajadzības Kopējās Zivsaimniecības politikas ietvaros?
Kādas darbības tika veiktas, lai apzinātu sektora jaunās vajadzības (pēc krīzes)? Vai pārskatītas
X
prioritātes pēc to nozīmīguma?
Vai visas jaunās vajadzības tika iekļautas izmainītajos plānošanas dokumentos? Ja nē, tad kāpēc?
X
Vai Jūsu skatījumā Zivsaimniecības nozares stratēģiskā plāna 2007.- 2013.gadam un Rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam mērķi
X
X
X
atbilst aktuālajām nozares vajadzībām? Kā būtu jāmaina mērķi, ja jāmaina?
Kuri no mērķiem, prioritārajiem virzieniem Latvijas situācijā ir nozīmīgāki?
X
X
Vai nozares asociācijas ir informētas par plānošanas dokumentu mērķiem?
X
Cik liela rīcības brīvība dalībvalstīm ir nosakot kuri pasākumi ir prioritārāki?
X
Vai EZF rīcības programmā paredzētie pasākumi ir pietiekami šo vajadzību sasniegšanai?
X
X
X
3. Cik efektīva ir sadarbība EZF īstenošanā? Vai EZF īstenošanā iesaistītās puses ir efektīvi iesaistītas? Vai EZF īstenošana tiek sekmīgi koordinēta starp nacionālo/ reģionālo līmeni? Vai iesaistītās
puses, piemēram, nevalstiskās organizācijas tiek iesaistītas EZF īstenošanā (īpaši sieviešu organizācijas, organizācijas, kas sekmē vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem, kā arī vides aizsardzības
organizācijas)?
Kā tiek nodrošināta nozares pārstāvju un sieviešu tiesību un vides organizāciju, līdzdalība
Zivsaimniecības fonda plānošanā un īstenošanā (Vadības grupā, uzraudzības komitejā,
X
X
X
X
Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē)? Pēc kāda principa tiek iesaistīti nozares pārstāvji? Kā tiek
izvēlēti ministrijas pārstāvji?
Kāda ir Zivsaimniecības konsultatīvās padomes loma Zivsaimniecības fonda ieviešanā?
X
X
Vai tiek īstenotas cita veida konsultācijas ar nozaru pārstāvjiem (tikšanās, aptaujas, pētījumi)? Kādas
X
X
X
un cik daudz īstenotas? Kas tajās bijuši iesaistīti?
Vai un kā tiek ņemts vērā nozares pārstāvju, citu iesaistīto pušu viedoklis?
X
X
X
X
X
X

Vai ir skaidri nodalīti pienākumi starp programmas īstenošanā iesaistītajām pusēm (ministriju, tās
atsevišķiem departamentiem, LAD, ZVRG)? Kādas funkcijas veic atbilstošo departamentu (Lauku
attīstības atbalsta departaments, budžeta un finanšu departaments, iekšējā audita nodaļa)
X
X
X
X
atsevišķās nodaļas? Kādas ir Zivsaimniecības departamenta funkcijas Zivsaimniecības fonda
ieviešanā?
Kādi uzlabojumi ieviesti programmas vadībā kopš iepriekšējā plānošanas perioda, kas paaugstinājuši
X
efektivitāti un samazinājuši administrācijas izmaksas?
Pēc kāda principa tiek noteiktas administrācijas izmaksas, to sadalījums?
X
X
Ieteikumi administratīvo izmaksu samazināšanai?
X
X
X
Kā sadalīti pienākumi starp LAD centrālo biroju un reģionālajām pārstāvniecībām?
Kāda ir LAD loma uzraudzības komitejā?
X
X
Kādi uzlabojumi ieviesti programmas vadībā kopš iepriekšējā plānošanas perioda, kas paaugstinājuši
efektivitāti un samazinājuši administrācijas izmaksas?
Kā notiek sadarbība ar EK, sadarbības mehānismi? Vai sadarbība ar vadošo iestādi norit sekmīgi? Cik
efektīvas ir savstarpējās konsultācijas? Vai EK ir iesaistījusies problēmu risināšanā? Kādas problēmas
un kādi risinājumi?
Kāda ir sadarbība ministrijas līmenī, LAD, ZVRG, Zivsaimniecības sadarbības tīkla, atbalsta saņēmēju
X
X
līmenī?
Par kādiem jautājumiem kura grupa visbiežāk konsultējas?
Vai EK viedoklis tiek ņemts vērā uzraudzības komitejā?
Vai un kā ZVRG ņem vērā zivsaimniecības nozares pārstāvju viedokli vietējās attīstības stratēģijas
plānošanā (vajadzību apzināšanā, stratēģiju izstrāde) un īstenošanā? Vai ZVRG īsteno cita veida
konsultācijas ar zivsaimniecības nozaru pārstāvjiem (tikšanās, aptaujas, pētījumi)? Kādas un cik
X
daudz īstenotas? Kas tajās bijuši iesaistīti?
Vai un kā ZVRG ņem vērā sieviešu tiesību pārstāvju viedokli un vides organizāciju vietējās attīstības
stratēģijas plānošanā (vajadzību apzināšanā, stratēģiju izstrāde) un īstenošanā?
4. Cik lielā apjomā esošais īstenošanas un pārvaldības process, no projektu pieteikuma līdz maksājumam, nodrošina tādu projektu efektīvu ieviešanu, kas vislabāk sasniedz Programmas mērķus?
Kas tiek darīts, lai vienkāršotu projektu administratīvo procesu?
X
X
Kādi būtiskākie faktori tiek ņemti vērā nosakot vērtēšanas kritērijus?
X
Vai finansējums tiek apgūts atbilstoši plānotajam? Ja tiek kavēts, kādi ir pamata iemesli?
X
X
Kas un kā nodrošina konsultācijas un informāciju potenciālajiem un aktuālajiem atbalsta
X
X
X
saņēmējiem?
Vai un kādas problēmas ir bijušas projektu ieviešanas gaitā?
X
X
X
X
X
Vai publiskajā telpā pieejamā informācija par Zivsaimniecības fonda pasākumiem ir pietiekoša?
Vai informācija nonāk līdz visiem potenciālajiem atbalsta saņēmējiem?
Vai ir pieejamas konsultācijas pietiekamā līmenī?
Kādi ir būtiskākie iemesli kāpēc potenciālie atbalsta saņēmēji izvēlas neiesniegt projektu?
X
X
Vai ir pietiekami caurspīdīga projektu atlases procedūra?
Vai Jūs apmierina piemērotās administratīvās procedūras?
Vai Jūs apmierina maksājumu sistēma?
Labie piemēri, izmaiņas, kas uzlabojuši ieviešanas efektivitāti?
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Lūdzu, raksturojiet projektu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas procedūru, kas par ko ir atbildīgs,
kādi ir termiņi?
X
Lūdzu, raksturojiet atskaišu vērtēšanas procedūru kas par ko ir atbildīgs, kādi ir termiņi?
Vai ir bijuši maksājumu kavējumi? Kādi ir to būtiskākie iemesli?
5. Cik efektīva ir Programmas uzraudzības sistēma?
Vai pastāv saikne starp uzraudzības sistēmu projektu griezumā, prioritāro virzienu griezumā,
X
X
programmas griezumā? Kā tā tiek nodrošināta?
Vai uzraudzības sistēma tiek papildināta ar jauniem indikatoriem? Kādiem un kāpēc?
X
Vai un kā dati tiek izmantoti? Vai tie tiek izmantoti, lai pārorientētu atbalstāmās darbības?
X
X
6. Kādi ir Programmas sasniegtie rādītāji 2010. gada beigās?
Kādi ir pamata iemesli projektu pārtraukšanas, kavēšanas gadījumiem?
X
X
Kādi šķēršļi ir bijuši Zivsaimniecības fonda ieviešanā?
X
X
Kas ir darīts, lai uzlabotu situāciju?
X
X
Vai ir bijuši projektu pārtraukšanas, izmaksu kavēšanas gadījumi? Kurās programmās? Kādi ir
pamata iemesli?
Ar kādiem šķēršļiem saskārušies projektu realizētāji (pie tam, lai precizē, vai šķēršļi bija visos
X
X
pasākumos un arī reģionos vienādi vai arī tomēr atšķirīgi)?
Vai Jūsuprāt finansējums tiek apgūts un izmaksāts pietiekami ātri? Kuras aktivitātes būtu jāapgūst
ātrāk, kuras vēlāk?
Kā Jūs vērtējat Zivsaimniecības fonda apguvi uz 2009.g.beigām un 2010.g. beigām?
X
Vai Jūsuprāt finansējums tiek apgūts un izmaksāts pietiekami ātri?
Vai Jūsuprāt Zivsaimniecības fondam bijusi nozīmīga ietekme pārtikas drošības jautājumu risināšanā
zvejniecībā?
7. Kādi ir pašreizējie 1. prioritārā virziena projektu rezultāti saistībā ar Programmas vidus termiņa mērķiem?
Vai pasākumu īstenošanā bijušas kādas problēmas? Kādas un kā tās risinātas?
X
X
X
Vai Jūsuprāt līdzfinansējuma apmērs ir atbilstošs?
X
X
Cik lielā mērā saņemtās kompensācijas ir atgriezušās nozarē?
X
Kādi ir būtiskākie iemesli kāpēc potenciālie atbalsta saņēmēji nepiesakās atbalstam, ja nepiesakās?
Kas vēl būtu jādara zvejas flotes sabalansēšanai?
Vai pasākumi pietiekamā apmērā nodrošina zvejas flotes sabalansēšanu?
X
X
Kā Jūs vērtējat pasākumu rezultātus un ietekmi?
Kā mainījusies zvejas pārkāpumu dinamika kopš 2007.g. jūras zvejā, piekrastē, iekšējo ūdeņu zvejā?
Vai Jūsuprāt Zivsaimniecības fonda pasākumi ietekmē situācijas izmaiņas?
8. Kādi ir pašreizēji 2. prioritārā virziena projektu rezultāti saistībā ar Programmas vidus termiņa mērķiem?
Vai pasākumu īstenošanā bijušas kādas problēmas (īpaši attiecībā uz vides jautājumu iekļaušanu)?
X
X
Kādas un kā tās risinātas?
Kādi projekti pamatā īstenoti katrā no pasākumiem?
X
X
Kuras no prioritārā virziena aktivitātēm Jūsuprāt ir būtiskākas? Kuras nepieciešams ātrāk īstenot, vai
tas izpildās?
X
Vai ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamība ir traucējusi projektu ieviešanu? Kādi bijuši
risinājumi?
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X
X

X

X
X

X

X
X

Vai projektu īstenošanā bijušas kādas problēmas? Kādas un kā tās risinātas?
Vai pieaugusi akvakultūras uzņēmumu ražošanas kapacitāte un ražošanas apjomi? Vai uzlabojusies
nozares rentabilitāte? Cik lielā mērā tas noticis pateicoties EZF atbalstam?
Vai un kā uzlabojusies nozares konkurētspēja un ilgtspēja?
Projektu labie piemēri?
X
X
X
X
Kā Jūs vērtējat pasākumus akvakultūrā un iekšējo ūdeņu zvejā, vai tie atbilst nozares vajadzībām?
X
Kā Jūs vērtējat pasākumu rezultātus un iespējamo ietekmi?
Vai un kā pasākumi snieguši ieguldījumu pašvaldību attīstībā?
X
9. Kādi ir pašreizējie 3. prioritārā virziena projektu rezultāti saistībā ar Programmas vidus termiņa mērķiem?
Kāpēc nav uzsākta pasākuma ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība īstenošana?
X
Vai pasākumu īstenošanā bijušas kādas problēmas? Kādas un kā tās risinātas?
X
X
X
Kādi projekti pamatā īstenoti katrā no pasākumiem?
X
X
X
X
Projektu labie piemēri?
X
X
X
X
Kuras no prioritārā virziena aktivitātēm Jūsuprāt ir būtiskākas? Kuras nepieciešams ātrāk īstenot, vai
tas izpildās?
Vai Jums ir bijusi saprotama pasākumu būtība?
X
X
Kā pasākumi kopumā uzlabojuši nozares organizāciju, darba apstākļus, ilgtspējīgu ražošanu,
kvalitatīvākus produktus, mārketingu?
Vai un kā pasākumi snieguši ieguldījumu pašvaldību attīstībā?
10. Cik daudz ir sasniegts 4. prioritārā virziena ieviešanas procesā (grupas veidojas, izveidotās grupas, kuras neīsteno vietējo stratēģiju, nav izveidotas grupas…)? Kā nacionālās institūcijas, īpaši
vadošā iestāde, pielāgojas 4. prioritārā virziena teritoriālajam aspektam? Cik lielā mērā EZF instrumenti/pasākumi sniedz ieguldījumu sekmīgā īstenošanas procesā?
Kā tika noteikti kritēriji, pēc kuriem tika identificētas no zivsaimniecības atkarīgās teritorijas?
X
X
Kā tika noteikti kritēriji, pēc kuriem tika izvēlētas vietējās partnerības?
X
X
Kā tika noteikti kritēriji, pēc kuriem tika izvērtētas vietējās stratēģijas?
X
X
Kuras iesaistītās puses piedalījās katrā no iepriekš minētajiem izvērtēšanas procesiem?
X
X
Kādi ir bijuši būtiskākie izaicinājumi, problēmas? Kā tās risinātas?
X
X
Vai un kā izmantots tehniskās palīdzības finansējums problēmu risināšanā?
X
X
Kā tiek nodrošināta LEADER pieredzes izmantošana?
X
X
Kā Jūs vērtējat attīstības stratēģiju kvalitāti? Vai tajās ir veiktas izmaiņas? Kādas?
X
X
Kā Jūs vērtējat iesniegto projektu kvalitāti un atbilstību?
X
X
Vai asociācijas, pašvaldības tika iesaistītas no zivsaimniecības atkarīgo teritoriju identificēšanā?
Vai asociācijas, pašvaldības tika iesaistītas vietējo stratēģiju izstrādē, izvērtēšanā?
X
X
Vai asociācijas, pašvaldības ir iesaistītas vietējo partnerību darbā?
Kad tika izveidots Zivsaimniecības sadarbības tīkls? Kas bija iniciators?
Kāds ir bijis Zivsaimniecības sadarbības tīkla ieguldījums, loma Zivsaimniecības fonda pasākumu
īstenošanā Latvijā? Vai tikai 4. ass?
Cik bieži un kā izmantoti tīkla pakalpojumi? Kas ir pamata mērķauditorija?
X
Kā notiek sadarbība starp tīklu ZVRG, LAD, ZM un Farnet?
Vai un kā Zivsaimniecības sadarbības tīkls bijis iesaistīts dažādu problēmu risināšanā?
Kā Jūs vērtējat 4. ass projektus? Labie piemēri?
Kad tika izveidots FARNET? Kas bija iniciators?
X
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Kāds ir bijis FARNET ieguldījums, loma Zivsaimniecības fonda pasākumu īstenošanā Eiropā kopumā
un kāds Latvijā?
Kādas ir FARNET pamata funkcijas?
Cik bieži un kā izmantoti tīkla pakalpojumi? Kas ir pamata mērķauditorija? Salīdzinot ar citām
valstīm vai Latvija izmanto biežāk, retāk, kādus pakalpojumus?
Kā notiek sadarbība starp FARNET un ZVRG, LAD, ZM un Zivsaimniecības sadarbības tīklu?
Vai un kā FARNET bijis iesaistīts dažādu problēmu risināšanā?
Kā Jūs vērtējat 4. Ass projektus Latvijā, salīdzinot ar citām ES valstīm:
Ieviešanas mehānismu;
Finansējuma apguves progresu;
Projektu atbilstību?
Ieteikumi 4. Ass ieviešanas uzlabošanai Latvijā?
Vai Jūsuprāt kritēriji, pēc kuriem tika identificētas no zivsaimniecības atkarīgās teritorijas ir bijuši
piemēroti? Vai visas teritorijas uzskatāmas par atkarīgām no zivsaimniecības?
Vai Jūsuprāt kritēriji, pēc kuriem tika izvēlētas vietējās partnerības ir bijuši piemēroti?
Vai projekti sniegs ieguldījumu pašvaldību attīstībā, zivsaimniecības attīstībā?
Vai vietējās stratēģijas ir saskaņā ar pašvaldību attīstības plāniem?
Vai Jūs apmierina ieviešanas un finansēšanas mehānisms?
Kādi ir bijuši būtiskākie izaicinājumi, problēmas? Kā tās risinātas?
Ieteikumi ieviešanas uzlabošanai (kritēriji, ieviešanas mehānisms, teritorija)?
Labie projektu piemēri?
Vai ir bijuši uzlabojumi 4. prioritārā virziena ieviešanas mehānismā? Kādi?
Vai ir pietiekams līdzfinansējuma apjoms projektiem, kas tiek līdzfinansēti Zivsaimniecības fonda
4.prioritārā virziena ietvaros, gan ZVRG finansējums 10% administratīvo izmaksu, gan mazo projektu
līdzfinansējums?
Vai un kādas problēmas ir bijušas projektu ieviešanas gaitā (gan kas attiecas uz ZVRG, gan kas
attiecas uz mazo projektu atbalsta saņēmēju)? Kā tās risinātas?
Vai ir bijuši projektu pārtraukšanas, kavēšanas gadījumi? Kādi ir pamata iemesli? Kas ir darīts, lai
uzlabotu situāciju?
Vai ZVRG bija pietiekama kapacitāte stratēģiju izstrādāšanā, un vai tā ir pietiekama tās īstenojot?
Vai un kāpēc veiktas izmaiņas stratēģijās?
Vai Jums ir pietiekama brīvība vietējās attīstības stratēģiju īstenošanā un projektu atlasē?
Vai un kā tiek nodrošināta LEADER pieredzes izmantošana?
Kādi projekti šobrīd ir iesniegti? Kādi ir sagaidāmie rezultāti un kā tie sekmēs teritoriju līdzsvarotu
attīstību?
Kā Jūs vērtējat Zivsaimniecības sadarbības tīkla un FARNET darbību, funkcijas? Vai tas pietiekami
efektīvi iesaistās dažādu problēmsituāciju risināšanā? Cik bieži Jūs izmantojat šo tīklu
pakalpojumus? Kādus pakalpojumus
Kādi ir Jūsu ieteikumi programmas darbības uzlabošanai (teritorija, sasaiste ar zivsaimniecību,
finansējuma sadalījums)?
Labie projektu piemēri?

X

X

X
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11. Cik lielā mērā 5. prioritārā virziena (tehniskā palīdzība) izmantošana sniedz ieguldījumu efektīvai Programmas īstenošanai?
Kādi pasākumi tiek īstenoti ar tehniskās palīdzības atbalstu (pētījumi, komunikācija, informācijas
X
X
sistēmas)? Kāds ir sadalījums pa prioritārajiem virzieniem?
Vai tiek īstenoti īpaši pasākumi dzimumu līdztiesības veicināšanai?
X
X
Kādi uzlabojumi panākti ar tehniskās palīdzības atbalstu?
X
X

168/198

Pielikums Nr.5. Atbalsta saņēmēju aptaujas jautājumi
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
-

Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, prioritārais virziens, aktivitātes(lūdzu atzīmēt, ja vairākas
dažādas) (ievadīts no datu bāzes)
Uzņēmuma dibināšanas gads (ievadīts no Lursoft)
Respondenta amats uzņēmumā
Uzņēmuma galvenā/s darbības nozare/s (vairākas atbildes iespējamas, līdz 3):
a. Piekrastes zveja
b. Zveja aiz piekrastes joslas
c. Tāljūras zveja
d. Preču zivju audzēšana tirgum (akvakultūra)
e. Maksas makšķerēšanas organizēšana (akvakultūra)
f. Zivju mazuļu audzēšana (akvakultūra)
g. Cita akvakultūras nozare
h. Zivju apstrāde
i.
Zivju produktu tirdzniecība
j.
Cita (lūdzu precizēt)
Darbinieku skaits uzņēmumā
a. <10
b. 11-50
c. 51-100
d. 100-250
e. >250
Uzņēmuma apgrozījums zivsaimniecībā
a. < 5000Ls
b. 5000-10 000Ls
c. 10 000-50 000Ls
d. 50 000-100 000Ls
e. 100 000-500 000Ls
f. 500 000 – 1 500 000Ls
g. >1 500 000Ls
Kā Jūs kopumā vērtējat pēdējos 4 gadus (no 2007. - 2010.g.) uzņēmuma darbībā
Slikti,
Vidēji,
3.Labi

4. Cik lielā apjomā esošais īstenošanas un pārvaldības process, no projektu pieteikuma līdz maksājumam,
nodrošina tādu projektu efektīvu ieviešanu, kas vislabāk sasniedz Programmas mērķus?
8. No kurienes Jūs uzzinājāt par iespēju piesaistīt Zivsaimniecības fonda Visi atbalsta
finansējumu? (vairākas atbildes iespējamas, var uzdot kā brīvo jautājumu un saņēmēji
atbilžu varianti indikatīvi)
Lauku atbalsta dienesta mājas lapā;
Zemkopības ministrijas mājas lapā;
Lauku tīkla mājas lapā;
Bezmaksas informatīvajā seminārā;
Laikrakstā, radio, televīzijā;
Nozares asociācijā;
Konsultāciju uzņēmumā;
No draugiem, paziņām, kolēģiem;
Citur; (lūdzu, precizējiet, kur?)
9. Vai pirms šī/o projekta/u īstenošanas jums ir bijusi pieredze citu ES projektu
īstenošanā? (vairākas atbildes iespējamas, var arī uzdot kā brīvo jautājumu ar
indikatīvām norādēm)
jā, saistībā ar zivsaimniecību (Zivsaimniecības vadības finansēšanas
instruments iepriekšējā plānošanas periodā 2004-2006.g.)
jā, saistībā ar lauksaimniecību (Eiropas Lauksaimniecības virzības un
garantiju fonds iepriekšējā plānošanas periodā, vai Eiropas

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai šajā plānošanas periodā)
jā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts (ERAF)
jā, Eiropas Sociālā fonda projekts (ESF)
jā, Kohēzijas fonda projekts (KF)
jā, bet nevar precizēt kāds
nē
Kur Jūs pamatā konsultējāties projekta sagatavošanas laikā? (vairākas atbildes
iespējamas, var arī uzdot kā brīvo jautājumu ar indikatīvām norādēm)
Lauku atbalsta dienestā;
Zemkopības ministrijā;
Valsts Lauku tīklā ();
Konsultāciju uzņēmumā;
Citur; (lūdzu, precizējiet, kur?)
Nekur nekonsultējos;
Vai Jums liekas saprotamas projektu konkursu vadlīnijas un pieteikuma formas?
Jā, labi saprotamas
Daļēji saprotamas
nē, slikti saprotamas
Kur Jūs pamatā konsultējāties projekta ieviešanas laikā? (vairākas atbildes
iespējamas, var arī uzdot kā brīvo jautājumu ar indikatīvām norādēm)
Lauku atbalsta dienestā;
Zemkopības ministrijā;
Valsts Lauku tīklā ();
Konsultāciju uzņēmumā;
Citur; (lūdzu, precizējiet, kur?)
Nekur nekonsultējos;
Kur Jūs pamatā konsultējāties projekta atskaišu sagatavošanas laikā? (vairākas
atbildes iespējamas, var arī uzdot kā brīvo jautājumu ar indikatīvām norādēm)
Lauku atbalsta dienestā;
Zemkopības ministrijā;
Valsts Lauku tīklā ();
Konsultāciju uzņēmumā;
Citur; (lūdzu, precizējiet, kur?)
Nekur nekonsultējos;
Vai Jums liekas saprotamas projektu atskaišu formas?
Jā, labi saprotamas
Daļēji saprotamas
nē, slikti saprotamas
Vai Jūs apmierina saņemto konsultāciju līmenis?
Pilnībā apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Vai publiskajā telpā pieejamā informācija par Eiropas Zivsaimniecības fonda
pasākumiem ir pietiekoša?
Jā
Nē (ja nē, lūdzu, precizējiet, kas pietrūkst)
Vai Jūs esat informēti arī par citiem Zivsaimniecības fonda projektu konkursiem?
jā
daļēji
nē
Vai ir pietiekami caurspīdīga projektu atlases procedūra, vai ir skaidri kritēriji,
pēc kuriem tiek atlasīti projekti?
jā
daļēji
nē
Vai Jūs apmierina piemērotās administratīvās procedūras kopumā (kur un kas
jāiesniedz, kādi dokumenti jāsagatavo, cik ilgi jāgaida atbildes utt.)?
jā
daļēji
nē
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20. Vai Jūs apmierina maksājumu sistēma – finansējuma atmaksas laiks?
jā
daļēji
nē
7. Kādi ir pašreizējie 1. prioritārā virziena – Pasākumi zvejas flotes sabalansēšanai - projektu rezultāti saistībā
ar Programmas vidus termiņa mērķiem?
21. Vai projektu īstenošanā bijušas kādas problēmas?
Atbalsta saņēmēji
Nē
1.prioritārais
Jā, lūdzu, precizējiet kādas (vairākas atbildes iespējamas, var uzdot kā brīvo virziens
jautājumu un atbilžu varianti indikatīvi)
a) administratīvas
b) līdzfinansējuma nodrošināšana
c) neatbilstība programmas nosacījumiem
d) projekta termiņu ievērošana
e) Citas, lūdzu precizējiet kādas?
Ja iepriekš atbilde jā, tad, kā problēmas risinātas?
22. Vai Jūsuprāt Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansējuma apmērs ir
pietiekams?
Jā, pilnībā pietiekams
Daļēji
Nē, nav pietiekams
23. Kā Jūs vērtējat zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas pasākumu rezultātus un
ietekmi un zvejniecību?
Pozitīvi, tiem ir būtiska ietekme
Neitrāli, tiem nav būtiska ietekme
Negatīvi, pasākumi situāciju pasliktina
24. Vai Jūsu uzņēmums pēc zvejas kuģa nodošanas iznīcināšanai turpina
nodarboties ar zvejniecību (tikai aktivitātei 1.Zvejas aktivitāšu pilnīga
pārtraukšana)?
Jā
Nē
8. Kādi ir pašreizēji 2. prioritārā virziena – Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un akvakultūras
produktu apstrāde un mārketings - projektu rezultāti saistībā ar Programmas vidus termiņa mērķiem?
25. Vai projektu īstenošanā bijušas kādas problēmas? (tas pats, kas 21.)
Atbalsta saņēmēji
Nē
2.prioritārais
Jā, lūdzu, precizējiet kādas (vairākas atbildes iespējamas, var uzdot kā brīvo virziens
jautājumu un atbilžu varianti indikatīvi)
f) administratīvas
g) līdzfinansējuma nodrošināšana
h) neatbilstība programmas nosacījumiem
i) projekta termiņu ievērošana
j) Citas, lūdzu, precizējiet kādas?
Ja iepriekš atbilde jā, tad, kā problēmas risinātas?
26. Vai ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamība ir traucējusi projektu
ieviešanu?
Jā
Nē
Nav bijis nepieciešams novērtējums
27. Vai Jūsu uzņēmumā saņemtā ES finansējuma rezultātā ir palielinājušās
ražošanas jaudas?
Jā
daļēji
Nē
28. Vai ir palielinājusies produktivitāte?
Jā
daļēji
Nē
29. Vai ir palielinājusies rentabilitāte?
Jā
daļēji
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Nē
30. Vai Jūsuprāt Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansējuma apmērs ir
pietiekams?
Jā, pilnībā pietiekams
Daļēji
Nē, nav pietiekams
9. Kādi ir pašreizējie 3. prioritārā virziena – Kopējās ieinteresētības pasākumi - projektu rezultāti saistībā ar
Programmas vidus termiņa mērķiem?
31. Vai projektu īstenošanā bijušas kādas problēmas? (tas pats, kas 21.)
Atbalsta saņēmēji
Nē
3.prioritārais
Jā, lūdzu, precizējiet kādas (vairākas atbildes iespējamas, var uzdot kā brīvo virziens
jautājumu un atbilžu varianti indikatīvi)
k) administratīvas
l) līdzfinansējuma nodrošināšana
m) neatbilstība programmas nosacījumiem
n) projekta termiņu ievērošana
o) Citas, lūdzu, precizējiet kādas?
Ja iepriekš atbilde jā, tad, kā problēmas risinātas?
Kā finansējuma saņemšana sekmēja Jūsu uzņēmuma darbību:
32. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā finansējums radīja labākus darba apstākļus?
1 darba apstākļus neietekmēja
2 darba apstākļus nedaudz uzlaboja
3 darba apstākļus būtiski uzlaboja
33. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā finansējums veicināja augstākas preču
kvalitātes radīšanu?
1 preču kvalitāti neietekmēja
2 preču kvalitāti nedaudz uzlaboja
3 preču kvalitāti būtiski uzlaboja
34. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā finansējums veicināja zivju un akvakultūras
produkcijas mārketingu?
1 produkcijas mārketingu neietekmēja
2 produkcijas mārketingu nedaudz uzlaboja
3 produkcijas mārketingu būtiski uzlaboja
35. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā finansējuma rezultātā uzlabojās ražošanas
efektivitāte?
1 ražošanas efektivitāti neietekmēja
2 ražošanas efektivitāti nedaudz uzlaboja
3 ražošanas efektivitāti būtiski uzlaboja
36. Vai Jūsuprāt Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansējuma apmērs ir
pietiekams?
Jā, pilnībā pietiekams
Daļēji
Nē, nav pietiekams
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Pielikums Nr.6. Eiropas Zivsaimniecības Reģionu tīkla „Farnet” 3.03.2011. organizētās
fokusgrupas dalībnieku saraksts

Zivsaimniecības vietējās rīcības grupas:
Ojārs Beķeris, biedrība „No Salacas līdz Rūjai”, ZVRG pārstāvis Zivsaimniecības konsultatīvajā
padomē
Ēvalds Urtāns, Liepājas rajona partnerība
Gunta Abaja, Ziemeļkurzemes biznesa asociācija
Elīna Brigmane, Baldones partnerība
Māris Belovs, Partnerība „Daugavkrasts”
Aija Kalniete, Publisko privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”
Inta Hafenberga, Kandavas partnerība
Līga Kārkliņa, Vidzemes lauku partnerība „Brasla”
Dzintra Eizenberga, biedrība „Jūrkante”
Linda Krūmiņa, Publisko privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme”
Māris Cīrulis, Cēsu rajona lauku partnerība
Ināra Orlova, Rēzeknes rajona kopienu partnerība
Lauku atbalsta dienests:
Andris Grundulis, LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors
Dina Varsalvāne, LAD LEADER pasākumu daļas vadītāja
Zemkopības ministrija:
Normunds Riekstiņš, ZM Zivsaimniecības departamenta direktors
Edīte Kubliņa, ZM Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja
Elza Šusta, ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes
nodaļas vecākā referente
LLKC Zivsaimniecības sadarbības tīkls:
Gunta Švarce, Sekretariāta vadītāja
Citi:
Urszula Budzich-Szukala, FARNET Teritoriālā un tematiskā koordinatore
Artūrs Kokins, SIA Baltijas Konsultācijas
Sanita Kovaļeva, SIA Baltijas Konsultācijas
Moderators:
Valdis Kudiņš, FARNET ģeogrāfiskais eksperts
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Pielikums Nr.7. 27.05.2011. notikušās fokusgrupas idejuTalkas dalībnieku saraksts
Rafaels Joffe, BIOR
Valērijs Gabrāns, Vides konsultatīvā padome
Jānis Siliņš, Publisko un privāto partnerību biedrība "Zied zeme"
Linda Krūmiņa, Publisko un privāto partnerību biedrība "Zied zeme"
Ligita Laideniece, biedrība "Liepājas rajona partnerība"
Ēvalds Urtāns, Latvijas zvejnieku federācija, biedrība "Liepājas rajona partnerība"
Inārijs Voits, Latvijas Zivsaimnieku asociācija, Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācijas
Jānis Apens, Ziemeļkurzemes Zivsaimnieku apvienība
Valdis Kudiņš, FARNET
Gunta Švarce, LLKC Zivsaimniecības sadarbības tīkls
Elza Šusta, Zemkopības ministrija
Edīte Kubliņa, Zemkopības ministrija
Armands Stahovskis, Zemkopības ministrija
Mārcis Rubenis, biedrība "Ideju Māja"
Sandris Mūriņš, biedrība "Ideju Māja"
Sanita Kovaļeva, SIA "Baltijas konsultācijas"
Artūrs Kokins, SIA "Baltijas konsultācijas"
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Pielikums Nr.8. Grozījumi Rīcības programmas „EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013. gadam” 1.versijā
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Pielikums Nr.9. Grozījumi Rīcības programmas „EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013. gadam” 2. versijā
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Pielikums Nr.10. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas sastāvā ar balsstiesībām iekļauto
iestāžu saraksts
1. trīs pārstāvji no Zemkopības ministrijas;
2. divi pārstāvji no Lauku atbalsta dienesta;
3. pārstāvis no Latvijas Pašvaldību savienības;
4. pārstāvis no Pārtikas un veterinārā dienesta; Te ir nesaskaņas ar Uzraudzības komitejas
nolikuma
5. pārstāvis no Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes;
6. pārstāvis no Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes;
7. pārstāvis no Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes;
8. pārstāvis no Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes;
9. pārstāvis no Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes;
10. trīs pārstāvji no Zivsaimniecības konsultatīvās padomes;
11. divi pārstāvji no nevalstiskajām vides organizācijām;
12. pārstāvis no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijas);
13. pārstāvis no Vides ministrijas.
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Pielikums Nr.11. Sieviešu īpatsvars EZF plānošanā un ieviešanā
Pamatsastāvs
Kopā

Sievietes

Sievietes
%

Ar padomdevēja tiesībām

Vēl piedalās citi

Kopā

Kopā

Sievietes

Sievietes
%

Sievietes

Sievietes
%

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komiteja
protokols Nr.
2008/UK-1
protokols Nr.
2008/UK-2
protokols Nr.
2008/UK-3
protokols Nr.
2008/UK-3
protokols Nr.
2010/UK-1

12

4

33

8

3

37

13

7

54

13

3

23

6

1

16

15

10

66

14

4

28

5

2

40

14

8

57

12

4

33

9

3

33

11

5

45

10

3

30

11

3

27

6

3

50

Nacionālā stratēģiskā plāna un Rīcības programmas izstrādes vadības grupa
protokols Nr.3. 2007

20

7

35

protokols Nr.4 2007

19

2

10

protokols Nr.5 2008

25

10

40

protokols Nr.6 2008

20

8

40

Darba grupa par investīcijām akvakultūras tehnoloģijās 2007
16

6

36

Akvakultūras ilgtspējīgas attīstības un vadības stratēģijas darba grupa
protokols Nr.1 2007

10

4

40

6

3

50

protokols Nr.2 2008

10

4

40

10

3

30

protokols Nr.3 2009

9

2

22

11

6

54

protokols Nr.4, 2009

9

3

33

3

0

0

Zivsaimniecības Konsultatīvās padomes sēdes
protokols Nr. 26.2007

17

3

18

25

7

28

protokols Nr. 28.2007

18

2

11

7

7

100

protokols Nr.29.2007

18

2

11

10

3

30

protokols Nr.30.2008

18

2

11

2

1

50

protokols Nr.31.2008

19

2

11

15

7

protokols Nr.32.2008

19

2

11

8

5

62

protokols Nr.332008

19

2

11

7

2

28

protokols Nr.342009

19

1

5

6

3

50

protokols Nr.35.2009

20

1

5

10

4

40

protokols Nr.36.2009

19

1

5

5

1

20

protokols Nr.37.2010

20

0

0

9

4

44

46

Pielikums Nr.12. Shēma Rīcības programmas vadības un īstenošanas nodrošināšana
Ministrs

Zemkopības ministrija

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra
vietnieks

BFD direktors

Iekšējā audita

Finanšu ministrijas
padotības iestāde

Zemkopības ministrijas padotības
iestāde

nodaļa

Uzraudzības
komiteja

LAAD

BFD

Vadošā iestāde
ZM Lauku
attīstības atbalsta
departaments
Sertifikācijas iestāde
ZM Budžeta un
finanšu
departaments
Revīzijas iestāde
ZM Iekšējā
audita nodaļa

Lauku atbalsta
dienests

Valsts kase

Zivsaimniecības un
valsts atbalsta
departaments

Starpniekinstitūcija
Lauku atbalsta
dienests

Finanšu departaments

Maksājumu iestāde
Valsts Kase

Iestāde, kas saņem
maksājumus no EK
Valsts Kase

Pielikums Nr.13. Atlases kritēriji un to atbilstība Zivsaimniecības nozares stratēģiskā
plāna 2007.-2013.gadam mērķiem un uzdevumiem, Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam mērķiem un
rezultatīviem rādītājiem, Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006 mērķiem un labvēlība
attiecībā pret sievietēm un vides aizsardzību
Zivsaimniecības nozares stratēģiskajā plānā 2007.-2013.gadam noteiktais attīstības galvenais
mērķis (virsmērķis) ir: zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas iespējas nākamām paaudzēm
un zivsaimniecībā iesaistīto cilvēku pārticība.
1. zvejniecība - Ar zivju resursiem līdzsvaroti un konkurētspējīgi zvejas uzņēmumi un Latvijas zvejas
flote;
Uzdevumi:
a. zvejas flotes kapacitātes līdzsvarošana ar Latvijai pieejamajiem zivju resursiem;
b. zvejas flotes modernizēšana, paaugstinot tās ekonomisko dzīvotspēju, bet nepalielinot
zvejas kopējo kapacitāti;
c. ostu infrastruktūras uzlabošana zvejas kuģu darbības nodrošināšanai;
2. akvakultūra, iekšējie ūdeņu zveja, zivju apstrāde un tirdzniecība - Kvalitatīvu, augstas pievienotās
vērtības un tirgus pieprasījumam atbilstošu produktu ražojoši akvakultūras, iekšējo ūdeņu zvejas un
apstrādes uzņēmumi;
Uzdevumi:
d. iekšējo ūdeņu zvejas aprīkojuma pilnveidošana;
e. ūdens vides, faunas un floras saglabāšana;
f. konkurētspējīgu, tehnoloģiski modernu akvakultūras uzņēmumu darbības veicināšana;
g. zivju apstrādes uzņēmumu konkurētspējas palielināšana;
h. tirgus izpētes veicināšana un produkcijas noieta tirgu paplašināšana.
3. nozarē iesaistīto cilvēku spēju un teritoriju attīstība - Ar zivsaimniecību saistīto teritoriju un no
zivsaimniecības atkarīgo cilvēkresursu integrēta un ilgtspējīga attīstība;
Uzdevumi:
i. zivsaimniecības reģionu attīstības veicināšana;
j. zivsaimniecības nozarē nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanas un sadarbības spēju
attīstības veicināšana.
4. zivsaimniecības nozares pārvaldība - Efektīva kontrole visos zivju aprites posmos un zvejas resursu
vieda pārvaldība ilgtspējīgā zivju resursu izmantošanā un vides aizsardzības prasību ievērošanas
nodrošināšanā.
Uzdevumi:
k. zvejas kontroles un uzraudzības stiprināšana un nozvejoto zivju aprites izsekojamības
attīstība;
l. nozvejas kontroles programmas īstenošana.

Atlases kritēriji un to atbilstība Zivsaimniecības nozares stratēģiskā plāna 2007.-2013.gadam mērķiem un uzdevumiem un labvēlība attiecībā pret sievietēm un
vides aizsardzību
Prioritātes

Atlases kritēriji

Virs
mērķis

Apakšmērķi un Uzdevumi
1
a

b

2
c

d

e

f

Atlases kritēriju labvēlība

3
g

h

i

4
j

k

Sievietēm
l

Videi
Tieši

Netieši

1. prioritārais virziens. Pasākumi Kopienas zvejas flotes sabalansēšanai
101. Zvejas
aktivitāšu
pilnīga
pārtraukšana

102.Zvejas
aktivitāšu
pagaidu
pārtraukšana
103.Investīcijas
zvejas kuģu
ierīcēs un zvejas
rīku
selektivitātē
104.Sociāli
ekonomiskie
pasākumi

1.zvejas kuģiem, kuri zvejo Baltijas jūrā aiz piekrastes
ūdeņiem, kuru garums ir vismaz 12 metri un kuru dzinēja
jauda ir vismaz 75 kilovati par katru gadu virs 23 gadiem –
1
2. zvejas kuģiem, kuru jauda ir mazāka par 75 kilovatiem
par katru gadu virs 13 gadiem – 1
Viens īpašnieks 5 gadus – 5
Zvejas kuģa īpašnieka īpašumā ir tikai viens zvejas kuģis –
20
Īpaša atļauja mencu zvejai - 20
Par katriem 100 kilogramiem attiecīgās sugas (-u)
nozvejas apjoma iepriekšējā kalendārajā gadā - 0,01

*

*

o

*

*

*

o

*

*

*

*

*

*

*

o

*

Zvejas kuģa dzinēja nomaiņa – 40
Zvejas rīku nomaiņa uz selektīvākiem zvejas rīkiem – 30
pārējās – 0
Zvejas kuģa vecums - Par katru gadu virs 5 gadiem – 1
Maksimālais punktu skaits - 20

*

*

o

o

*

*

o

o

*

201. Investīcijas
akvakultūras
uzņēmumos

202. Ūdens
vides pasākumi
204. Zveja
iekšējos ūdeņos
205. Zvejas un
akvakultūras
produktu
apstrāde un
mārketings

2. prioritārais virziens. Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings
Sīkie (mikro) uzņēmumi – 10
*
o
Mazie uzņēmumi – 5
*
Vidējie un pārējie uzņēmumi -0
Ūdens mehāniskie filtri utt. – 10
*
Citi - 0
Projektu īsteno teritorijā ar 4. un 5.grupas attīstības *
o
indeksu -8
Ar 3.grupas attīstības indeksu – 4
Pārējie - 0
Audzēšanas
tehnoloģiju
pielietošana,
kas
nav
*
o
dīķsaimniekošana -5
Pārējie – 0
Akceptēts būvprojekts – 2
Pārējie - 0
5 darba gadi; ražo un pārdod 120Ls gadā; atzīts PVD; B,C *
*
o
piesārņojošo darbību apliecinājums
Vidējais pēdējo trīs gadu nozvejas apjoms ūdenstilpē vai
o
ūdenstecē (komerciālajā zvejā) par katriem nozvejotajiem
100 kilogramiem – 1
Sīkie (mikro) vai mazie uzņēmumi -10
*
*
Vidējie un pārējie - 0
Darbība zvejas un akvakultūras produktu apstrādē trīs *
*
o
gadi un vairāk – 10
Darbība zvejas un akvakultūras produktu apstrādē mazāk
par trim gadiem – 0
Iekārtas un tehnika notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanai,
o
ūdens recirkulācijas nodrošināšanai, iekārtas kaitīgu vielu
samazināšanai zivju produktos, iekārtas un tehnoloģijas
blakusproduktu un atkritumu pārstrādei – 5
Energoiekārtas ražošanas procesa un uzņēmuma darbības
nodrošināšanai – 3
Pārējie projekti – 0
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o

o

*

*
*

*
o

*

301. Investīcijas
ražošanas,
pārstrādes vai
mārketinga
iekārtās un
infrastruktūrā

302. Ūdens
faunas un floras
aizsardzība un
attīstība

303. Investīcijas
zvejas ostās un
zivju
izkraušanas
vietās

304.
Jaunu
noieta
tirgu
sekmēšana un

Akceptēts būvprojekts iesniegts kopā ar projekta
iesniegumu – 2
Pārējie projekti – 0
3. prioritārais virziens. Kopējās ieinteresētības pasākumi
Iekārtas un tehnika notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanai,
*
*
ūdens recirkulācijas nodrošināšanai, iekārtas kaitīgu vielu
samazināšanai zivju produktos – 30
Iekārtas un tehnoloģijas blakusproduktu un atkritumu
pārstrādei – 15
Pārējās – 0
2.Atbalsta pretendents - Biedrība, par katru biedrības
biedru – 1
Maksimālais punktu skaits – 20
Pašvaldība, valsts vai pašvaldības institūcija – 10
Atvasināta publiska persona, kas darbojas zivju krājumu
atražošanas jomā – 20
Cits – 0
Ielaisto zušu daudzums MKNr.1029 – 10
Cits – 0
Iegādes vietaES – 5
Cita – 0
Izkrauto zivju uzglabāšanas apstākļu nodrošināšana ostu
teritorija zvejnieku vajadzībām – 20
Dzeramā ūdens apgādes, notekūdeņu savākšana un
aizvadīšanas sistēmu ierīkošana – 10
Pārējie – 0
Akceptēts būvprojekts – 2
Pārējie projekti – 0
Projekta aktivitātes paredzētas ārpus Latvijas teritorijas –
20
Projekta aktivitātes paredzētas Latvijas teritorijā – 5

*

*

*

*

o
*
*

o

*

o

o

*

*

o

o

o

o

*

*

*

*
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reklāmas
kampaņas

401. Teritoriju
attīstības
stratēģiju
īstenošana

Biedrība, par katru biedrības biedru – 1
Maksimālais punktu skaits – 20
Pašvaldība, valsts pārvaldes iestāde vai atvasināta
publiskā persona – 10
Starpība
starp
maksimāli
pieļaujamo
publisko
finansējumu un projektam pieprasīto publisko
finansējumu – par katru % 1
4. prioritārais virziens. Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība
1. Vietējās rīcības grupas veiktie publicitātes pasākumi
vietējās attīstības stratēģijas izstrādes procesā pēdējo
divu gadu laikā - trīs vai vairāk publicitātes pasākumi par
vietējo attīstības stratēģiju – 5
- divi publicitātes pasākumi par vietējo attīstības
stratēģiju – 3
- viens publicitātes pasākums par vietējo attīstības
stratēģiju – 1
- publicitāte nav veikta

o

*

2. Biedru skaits vietējā rīcības grupā – vairāk nekā 30
biedri – 5
a)31-50 – 3
b)11-30 – 1
c)Līdz 10 biedriem – 0
402. ZVRG
darbības
nodrošināšana,
prasmju
apguve,
teritoriju

75
76

*

o

75

*

Pašvaldības lēmums Projekta atbilstību vietējai attīstības
stratēģijai,
piešķirot
noteiktu
punktu
skaitu:
1. no 0 līdz 2 (0 – neatbilst, 0,5 – vāji, 1 – apmierinoši, 1,5
– labi, 2 – ļoti labi), ja kritērija izpildi iespējams novērtēt
ar
atbilstības
pakāpi;
2. 0 vai 2 (0 – neatbilst, 2 – atbilst), ja kritērija izpildi nav

*

Piezīme: Tikai dokumentos jautājums par darbā pieņemtiem
Piezīme: Darba vietu skaits
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*

*

*

76

*

aktivizēšana;

iespējams novērtēt ar atbilstības pakāpi;
Reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā;
Valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvju nav vairāk kā 50 %
un vismaz 50 % ir privātpersonas
Ir izraudzīts administratīvais un finanšu vadītājs;
Iedzīvotāju skaits
Izveidota projektu vērtēšanas komisija.
Teritorijas attīstības indekss – 1-11
Finansējuma % īpatsvars – 1-7

o

o

o

o

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam mērķis ir veicināt to Stratēģiskajā plānā definēto
mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi, kuru līdzfinansēšanas avots saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1198/2006, var būt EZF.
Lai sasniegtu zivsaimniecības nozarei izvirzīto galveno mērķi, Rīcības programmas galvenie mērķi ir:
ar zivju resursiem līdzsvaroti un konkurētspējīgi zvejas uzņēmumi un Latvijas zvejas flote;
kvalitatīvu, augstas pievienotās vērtības un tirgū pieprasījumam atbilstošu produktu ražojoši akvakultūras, iekšējo ūdeņu zvejniecības un
apstrādes uzņēmumi;
ar zivsaimniecību saistīto teritoriju un no zivsaimniecības atkarīgo cilvēkresursu integrēta un ilgtspējīga attīstība.
Rīcības programmas galveno mērķu sasniegšanai noteikti sekojoši ietekmes rādītāji, kas raksturo sasniedzamos rādītājus vidējā termiņā un Rīcības
programmas darbības beigās:
- Zvejas flotes konkurētspēja
- Produktivitāte zivsaimniecībā
- Īpatsvars kopējā eksporta vērtībā
- Zivsaimniecībā nodarbināto skaits
Rīcības programmā ir izvirzīti šādi īpašie mērķi un to rezultatīvie rādītāji:
1.Būtiski uzlabot zvejas efektivitāti, ievērojot ilgtspējīgas vides saglabāšanas aspektus, veikt sociāli ekonomiskos pasākumus, kas nepieciešami zvejas
flotes restrukturizācijas veikšanai, kā arī mazināt zvejā iesaistīto uzņēmumu un to darbinieku atkarību no zvejas darbību pārtraukšanas.
1.1.
Produktivitāte zvejniecībā
1.2.
Zvejas flotes tonnāža
1.3.
Zvejas flotes jauda
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2.Uzlabot akvakultūras, iekšējo ūdeņu un zivju apstrādes uzņēmumu darbības efektivitāti, pievienojot papildu vērtību zivju produktiem un veicinot
vides, dabas resursu un ģenētiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu
2.1. Produktivitāte akvakultūrā
2.2. Produktivitāte zvejas un akvakultūras produktu apstrādē
3. Sekmēt zivsaimniecības nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspējas paaugstināšanos, veicinot kopējas ieinteresētības pasākumu realizāciju,
tajā skaitā prasmju apguvi un sadarbības veidošanos, vides aizsardzības pasākumu īstenošanu, produktu realizācijas un pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanu zivsaimniecības nozarē.
3.1. Vietējās zivju produkcijas daļa kopējā zivju patēriņā vietējā tirgū
3.2. Apmācīto īpatsvars kopējā zivsaimniecībā nodarbināto skaitā
4. Risināt sociālekonomiskās problēmas ar zivsaimniecību saistītajos reģionos
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
Padomes Regulai (EK) Nr. 1198/2006 (2006. gada 27. jūlijs) par Eiropas Zivsaimniecības fondu - ir šādi mērķi:
5.1. atbalstīt kopējo zivsaimniecības politiku nolūkā nodrošināt ūdeņu dzīvo resursu izmantošanu un atbalstīt akvakultūru, tādējādi nodrošinot
ekonomikas, vides un sociālo ilgtspējību;
5.2. veicināt ilgtspējīgu līdzsvaru starp ūdeņu dzīvajiem resursiem un Kopienas zvejas flotes zvejas jaudu;
5.3. veicināt iekšējo ūdeņu zvejas ilgtspējīgu attīstību;
5.4. stiprināt esošo struktūru konkurētspēju un ekonomiski dzīvotspējīgu zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstību;
5.5. sekmēt vides un dabas resursu aizsardzību un uzlabošanu, ciktāl tie saistīti ar zivsaimniecības nozari;
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Atlases kritēriji un to atbilstība Zivsaimniecības nozares stratēģiskā plāna 2007.-2013.gadam mērķiem un uzdevumiem, Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam mērķiem un rezultatīviem rādītājiem, Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006 mērķiem
Prioritātes

Atlases kritēriji

RP īpašie mērķi un rezultatīvie
rādītāji
1

101. Zvejas aktivitāšu pilnīga
pārtraukšana

102.Zvejas aktivitāšu pagaidu
pārtraukšana
103.Investīcijas zvejas kuģu
ierīcēs un zvejas rīku
selektivitātē

2

1

2

3

1.zvejas kuģiem, kuri zvejo Baltijas jūrā aiz piekrastes ūdeņiem,
kuru garums ir vismaz 12 metri un kuru dzinēja jauda ir vismaz 75
kilovati par katru gadu virs 23 gadiem – 1

*

*

2. zvejas kuģiem, kuru jauda ir mazāka par 75 kilovatiem par katru
gadu virs 13 gadiem – 1
Viens īpašnieks 5 gadus – 5
Zvejas kuģa īpašnieka īpašumā ir tikai viens zvejas kuģis – 20
Īpaša atļauja mencu zvejai - 20
Par katriem 100 kilogramiem attiecīgās sugas (-u) nozvejas apjoma
iepriekšējā kalendārajā gadā - 0,01

*

*

Zvejas kuģa dzinēja nomaiņa – 40
Zvejas rīku nomaiņa uz selektīvākiem zvejas rīkiem – 30
pārējās – 0
Zvejas kuģa vecums - Par katru gadu virs 5 gadiem – 1
Maksimālais punktu skaits - 20

*

*

1

3
2

1

Regulas par EZF
mērķi

4
2

1

2

5
3

1

2

*

*

*

*

*

3

4

5

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

104.Sociāli ekonomiskie
pasākumi
201. Investīcijas akvakultūras
uzņēmumos

Sīkie (mikro) uzņēmumi – 10
Mazie uzņēmumi – 5
Vidējie un pārējie uzņēmumi -0
Ūdens mehāniskie filtri utt. – 10
Citi - 0

*
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*

202. Ūdens vides pasākumi
204. Zveja iekšējos ūdeņos

205. Zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde un
mārketings

301. Investīcijas ražošanas,
pārstrādes vai mārketinga
iekārtās un infrastruktūrā

Projektu īsteno teritorijā ar 4. un 5.grupas attīstības indeksu -8
Ar 3.grupas attīstības indeksu – 4
Pārējie - 0
Audzēšanas tehnoloģiju pielietošana, kas nav dīķsaimniekošana -5
Pārējie – 0
Akceptēts būvprojekts – 2
Pārējie - 0
5 darba gadi; ražo un pārdod 120Ls gadā; atzīts PVD; B,C
piesārņojošo darbību apliecinājums
Vidējais pēdējo trīs gadu nozvejas apjoms ūdenstilpē vai ūdenstecē
(komerciālajā zvejā) par katriem nozvejotajiem 100 kilogramiem –
1
Sīkie (mikro) vai mazie uzņēmumi -10
Vidējie un pārējie - 0
Darbība zvejas un akvakultūras produktu apstrādē trīs gadi un
vairāk – 10
Darbība zvejas un akvakultūras produktu apstrādē mazāk par trim
gadiem – 0
Iekārtas un tehnika notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanai, ūdens
recirkulācijas nodrošināšanai, iekārtas kaitīgu vielu samazināšanai
zivju produktos, iekārtas un tehnoloģijas blakusproduktu un
atkritumu pārstrādei – 5
Energoiekārtas ražošanas procesa un uzņēmuma darbības
nodrošināšanai – 3
Pārējie projekti – 0
Akceptēts būvprojekts iesniegts kopā ar projekta iesniegumu – 2
Pārējie projekti – 0
Iekārtas un tehnika notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanai, ūdens
recirkulācijas nodrošināšanai, iekārtas kaitīgu vielu samazināšanai
zivju produktos – 30
Iekārtas un tehnoloģijas blakusproduktu un atkritumu pārstrādei –
15
Pārējās – 0

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

188/198

*

*

2.Atbalsta pretendents - Biedrība, par katru biedrības biedru – 1
Maksimālais punktu skaits – 20
Pašvaldība, valsts vai pašvaldības institūcija – 10
302. Ūdens faunas un floras
Atvasināta publiska persona, kas darbojas zivju krājumu
aizsardzība un attīstība
atražošanas jomā – 20
Cits – 0
Ielaisto zušu daudzums MKNr.1029 – 10
Cits – 0
Iegādes vietaES – 5
Cita – 0
303. Investīcijas zvejas ostās un Izkrauto zivju uzglabāšanas apstākļu nodrošināšana ostu teritorija
zivju izkraušanas vietās
zvejnieku vajadzībām – 20
Dzeramā ūdens apgādes, notekūdeņu savākšana un aizvadīšanas
sistēmu ierīkošana – 10
Pārējie – 0
Akceptēts būvprojekts – 2
Pārējie projekti – 0
304. Jaunu noieta tirgu Projekta aktivitātes paredzētas ārpus Latvijas teritorijas – 20
sekmēšana
un
reklāmas Projekta aktivitātes paredzētas Latvijas teritorijā – 5
kampaņas
Biedrība, par katru biedrības biedru – 1
Maksimālais punktu skaits – 20
Pašvaldība, valsts pārvaldes iestāde vai atvasināta publiskā persona
– 10
Starpība starp maksimāli pieļaujamo publisko finansējumu un
projektam pieprasīto publisko finansējumu – par katru % 1
401. Teritoriju attīstības
1. Vietējās rīcības grupas veiktie publicitātes pasākumi vietējās
stratēģiju īstenošana
attīstības stratēģijas izstrādes procesā pēdējo divu gadu laikā - trīs
vai vairāk publicitātes pasākumi par vietējo attīstības stratēģiju – 5
- divi publicitātes pasākumi par vietējo attīstības stratēģiju – 3
- viens publicitātes pasākums par vietējo attīstības stratēģiju – 1
- publicitāte nav veikta

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

402. ZVRG darbības
nodrošināšana, prasmju
apguve, teritoriju aktivizēšana;

2. Biedru skaits vietējā rīcības grupā – vairāk nekā 30 biedri – 5
a)31-50 – 3
b)11-30 – 1
c)Līdz 10 biedriem – 0
Pašvaldības lēmums Projekta atbilstību vietējai attīstības
stratēģijai,
piešķirot
noteiktu
punktu
skaitu:
1. no 0 līdz 2 (0 – neatbilst, 0,5 – vāji, 1 – apmierinoši, 1,5 – labi, 2 –
ļoti labi), ja kritērija izpildi iespējams novērtēt ar atbilstības pakāpi;
2. 0 vai 2 (0 – neatbilst, 2 – atbilst), ja kritērija izpildi nav iespējams
novērtēt ar atbilstības pakāpi;
Reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā;
Valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvju nav vairāk kā 50 % un
vismaz 50 % ir privātpersonas
Ir izraudzīts administratīvais un finanšu vadītājs;
Iedzīvotāju skaits
Izveidota projektu vērtēšanas komisija.
Teritorijas attīstības indekss – 1-11
Finansējuma % īpatsvars – 1-7

*
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Pielikums Nr.14. Novadi ZVRG darbības teritorijā77
Nodarbināto skaits
Novadi ZVRG darbības teritorijā

Uzņēmumu skaits

2007.
g.

2008.
g.

2009.
g.

2005.
g.

2006.
g.

2007.
g.

2008.
g.

2009.
g.

4

4

3

2

2

2

3

2

Amatas novads

18

21

12

1

1

1

1

1

Ādažu novads

45

57

48

2

2

2

2

2

Babītes novads

5

4

3

0

1

1

1

0

Burtnieku novads

11

2

3

1

3

4

3

4

Carnikavas novads

87

59

48

10

13

13

11

9

Cēsu novads

15

19

23

1

1

1

1

1

Daugavpils novads

173

169

147

4

2

2

2

2

Dundagas novads

414

411

278

3

3

5

4

6

Durbes novads

19

24

6

2

2

2

2

1

Engures novads

517

496

450

28

31

33

32

30

2

1

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Aizputes novads
Alojas novads
Alsungas novads

Baldones novads
Beverīnas novads

Garkalnes novads
Grobiņas novads
Ikšķiles novads

11
1

2

Ilūkstes novads
Inčukalna novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpils novads
Kandavas novads

1
2

3

2

1

2

1

1

1

Kuldīgas novads

20

26

20

1

3

3

6

6

Ķeguma novads

47

53

43

Ķekavas novads

123

68

53

3

4

3

3

4

34

26

25

3

3

3

5

4

1

0

0

2

2

1

0

0

0

0

1

Krimuldas novads

Lielvārdes novads
Limbažu novads
Līgatnes novads
Mazsalacas novads
Mālpils novads
Mārupes novads

77

61

110

29

Avots: CSP, sekojošās nozarēs: 10.20. Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, 03.11. Jūras zvejniecība,
03.12. Saldūdens zvejniecība, 03.2. Akvakultūra

Nodarbināto skaits
Novadi ZVRG darbības teritorijā

Uzņēmumu skaits

2007.
g.

2008.
g.

2009.
g.

2005.
g.

2006.
g.

2007.
g.

2008.
g.

2009.
g.

Mērsraga novads

572

557

497

5

8

9

8

12

Naukšēnu novads

1

2

1

1

1

1

1

1

Nīcas novads

113

172

149

6

6

6

6

6

Ogres novads

1

1

1

1

1

1

1

1

Olaines novads

13

164

158

1

1

1

1

1

Pārgaujas novads

16

17

11

0

1

0

0

0

Pāvilostas novads

110

108

104

9

12

11

8

10

Priekules novads

2

3

2

0

2

2

2

2

Priekuļu novads

15

13

12

2

2

1

2

2

93

87

64

6

14

17

16

14

831

797

611

15

16

17

16

17

Ropažu novads

57

56

59

6

4

4

3

2

Rucavas novads

2

2

2

1

1

1

1

1

Rūjienas novads

3

1

0

1

1

1

1

Raunas novads
Rēzeknes novads
Rojas novads

Salacgrīvas novads

77

68

295

16

15

14

11

16

Salaspils novads

18

20

20

1

10

8

8

9

Saulkrastu novads

35

32

20

7

6

6

7

7

1

1

0

0

0

1

1

22

22

12

1

1

1

1

1

Talsu novads

202

204

184

10

9

7

8

7

Tukuma novads

218

214

217

6

5

5

6

5

Vaiņodes novads

14

15

0

0

0

1

1

2

2

1

2

2

2

2

2

47

49

58

3

5

7

8

13

Sējas novads
Siguldas novads
Skrundas novads
Stopiņu novads

Valmieras novads
Vecpiebalgas novads
Ventspils novads
Viļānu novads
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Pielikums Nr.15. Nodarbināto skaits zivsaimniecības nozarē (ārpus zivsaimniecībai
nozīmīgām teritorijām)78
Novada nosaukums

2007.g.

2008.g.

2009.g.

Rīga

1’753

1’583

960

Daugavpils

68

60

42

Jelgava

1

Jēkabpils

3

4

2

Jūrmala

81

59

54

Liepāja

848

832

667

Rēzekne

15

22

12

Valmiera

3

3

3

Ventspils

711

689

571

Aizkraukles novads

1

1

Jaunjelgavas novads

24

24

14

Alūksnes novads

6

6

4

Apes novads
Balvu novads

1
2

Bauskas novads

2

2

2

1

Dobeles novads

48

43

8

Jelgavas novads

119

80

18

Ozolnieku novads

5

4

3

Jēkabpils novads

2

1

Aknīstes novads

1

Krāslavas novads

2

Ludzas novads
Madonas novads

8

1

1

10

10

Cesvaines novads

1

Lubānas novads

1

2
3

Varakļānu novads

2

1

Ērgļu novads

3

3

Vārkavas novads

2

2

Saldus novads

14

13

Valkas novads

14

15

Smiltenes novads

7

7

Kocēnu novads

2

3

15

2

78
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03.12. Saldūdens zvejniecība, 03.2. Akvakultūra
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Pielikums Nr.16. Nodarbināto un uzņēmumu skaits ZVRG79
Nodarbināto skaits
ZVRG

Uzņēmumu skaits

Vidējais nodarbināto skaits uz 1
uzņēmumu
2007.g.
2008.g.
2009.g.

2007.g.

2008.g.

2009.g.

2005.g.

2006.g.

2007.g.

2008.g.

2009.g.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"

35

36

25

6

5

4

5

5

8,8

7,2

5,0

Biedrība "Darīsim paši"

42

48

32

2

4

4

7

7

10,5

6,9

4,6

173

169

147

4

2

2

2

2

86,5

84,5

73,5

45

57

48

2

2

2

2

2

22,5

28,5

24,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

Biedrība "Jūrkante"

111

94

320

18

17

16

15

19

6,9

6,3

16,8

Biedrība "Kandavas partnerība"

Biedrība "Baldones Partnerība"

Biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi""
Biedrība "Gaujas Partnerība"
Biedrība "Īģes lauku partnerība"

192

200

219

4

5

4

5

5

48,0

40,0

43,8

Biedrība "Lauku partnerība "Upe 8""

0

2

0

2

2

2

2

2

0,0

1,0

0,0

Biedrība "Liepājas rajona partnerība"

264

328

277

20

25

24

23

23

11,0

14,3

12,0

15

5

6

3

6

9

8

8

1,7

0,6

0,8

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai"
Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts""

113

58

42

2

3

2

2

3

56,5

29,0

14,0

Biedrība "Partnerība Laukiem un Jūrai"

545

512

450

29

32

34

33

30

16,0

15,5

15,0

Biedrība "Pierīgas partnerība"

18

168

161

1

2

2

2

2

9,0

84,0

80,5

Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība"

93

87

64

6

14

17

16

14

5,5

5,4

4,6

Biedrība "Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība"

96

143

50

7

6

6

8

8

16,0

17,9

6,3

Biedrība "Ropažu partnerība"

57

56

59

6

4

4

3

2

14,3

18,7

29,5

Biedrība "Sernikon"

87

59

48

10

13

13

11

9

6,7

5,4

5,3

Biedrība "Seši krasti"

14

11

16

2

3

4

5

9

3,5

2,2

1,8

Biedrība "Stopiņu un Salaspils Partnerība"
Biedrība "Talsu rajona partnerība"

79

18

18

15

0

4

3

3

3

6,0

6,0

5,0

1524

1471

1219

25

31

32

31

34

47,6

47,5

35,9

Avots: CSP sekojošās nozarēs: 10.20. Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, 03.11. Jūras zvejniecība, 03.12. Saldūdens zvejniecība, 03.2. Akvakultūra

Nodarbināto skaits
ZVRG

Uzņēmumu skaits

Vidējais nodarbināto skaits uz 1
uzņēmumu
2007.g.
2008.g.
2009.g.

2007.g.

2008.g.

2009.g.

2005.g.

2006.g.

2007.g.

2008.g.

2009.g.

Biedrība "Vidzemes lauku partnerība "Brasla""

18

19

13

2

3

2

2

2

9,0

9,5

6,5

Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija"

479

483

351

5

6

8

7

10

59,9

69,0

35,1

24,5

28,0

22,0

19,6

22,0

18,4

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"
KOPĀ:

49

56

44

2

2

2

2

2

3 988

4 080

3 606

158

191

196

194

201
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Vidēji:

Pielikums Nr.17. Citu valstu piemērs EZF 4.prioritārā virziena ieviešanā – Lielbritānija80
Rīcības programmā, kas attiecas uz Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) ieviešanu Lielbritānijā kopējais
pieejamais finansējums ir 138 milj. EUR. EZF darbības programmas Lielbritānijā (tajā skaitā 4.prioritārā
virziena) ieviešana tiek īstenota reģionālā mērogā – Anglijā, Skotijā, Ziemeļīrijā un Velsā. Ņemot vērā,
ka ieviešanas mehānismi reģionālās teritorijās ir līdzīgi, tad tālāk tiek aplūkots 4.prioritārā virziena
ieviešanas mehānisms Lielbritānijā, Anglijas teritorijā
Anglijas teritorijā kopējais EZF pieejamais finansējums 48 milj. EUR apmērā, tajā skaitā 4.prioritārā
virziena ieviešanai paredzēts finansējums 4,6 milj. EUR apmērā. Finansējums 4.prioritārā virziena
ietvaros paredzēts grupām no zivsaimniecības teritorijām, kas izveidotas un darbojas „no apakšas uz
augšu” principa. Anglijā ir identificētas potenciālās zivsaimniecības teritorijas, no kurām tiek gaidīta
vietējo grupu iniciatīva izstrādāt attīstības stratēģiju un darbības plānu, kas atspoguļotu
zivsaimniecības teritorijas prioritātes.
ZVRG atlase Anglijā notiek 2 etapos. Pirmajā etapā Zivsaimniecības Vadības organizācija atklātā
procedūras ietvaros pieņem iesniegumus no potenciālajām ZVRG, kas izsaka savas pārstāvētās
zivsaimniecības teritorijas intereses. Sākotnējos iesniegumus tiek aicinātas iesniegt jau esošās LEADER
organizācijas, kā arī citas organizācijas tiek aicinātas iesniegt savus iesniegumus.
Pamatprasības, kas tiek sagaidītas no potenciālās ZVRG, ir pārņemtas no Padomes Regulas (EK)
Nr.1198/2006, papildus iekļaujot Vides, Pārtikas un Lauku attīstības departamenta noteiktos
atbilstības kritērijus (piemēram, atbilstošajā zivsaimniecības teritorijā ir jāiekļauj vismaz 1 aktīvi
darbojošās piestātne). Sākotnējais iesniegums, kas izsaka zivsaimniecības teritorijas intereses, iekļauj
sekojošus principus:
1. Vietējās teritorijas pieeja – finansējums attiecas uz tām teritorijām, kurām tās ir visvairāk
nepieciešams;
2. Integrēta stratēģija – plānotās aktivitātes pastiprina viena otru un ir veikta SVID analīze;
3. Līdzdalība – stratēģija aptver visu definēto zivsaimniecības teritoriju, kas iekļauj vietējo
publisko un privāto sadarbību;
4. Vietējā iniciatīva – stratēģija piedāvā apgūt jaunus tirgus un produktus vai apgūt jaunus
tirgus ārpus tradicionālajiem zivsaimniecības tirgiem;
5. Sadarbība – ZVRG mācās viena no otras un daļās labajā pieredzē.
No potenciālām ZVRG saņemt sākotnējo iesniegumu atbilstību izvērtē Zivsaimniecības Vadības
organizācija pēc sekojošiem kritērijiem:
1. Zems apdzīvotības līmenis;
2. Zivsaimniecība, kur novērojama lejupslīde;
3. Nelielas zivsaimniecības kopienas, kas apliecina zivsaimniecības tradīcijas un aktīvi
darbojošos zivsaimniecības ostu;
4. Izpratne par pārstāvētās zivsaimniecības kopienas jautājumiem un attīstības iespējām;
5. Ilgtspējīgas ekonomikas attīstības iespējas;
6. Dzīves kvalitāte saskaņā ar vides prasībām;
7. Stiprināt vienotu, veselīgu un taisnīgu sabiedrību;
8. Labas pārvaldības veicināšana;
9. Sabiedrības iesaistes līmenis zivsaimniecības jomā.
Paredzēts, ka Zivsaimniecības Vadības organizācija ir izvērtējusi sākotnējos iesniegumus 2 mēnešu
laikā, pēc kā potenciālās ZVRG tiek aicinātas 4-6 mēnešu laikā izstrādāt stratēģiju un darbības plānu.
Otrajā etapā potenciālajām ZVRG ir iespēja izstrādāt stratēģiju, kas uzrādītu pārstāvētās
zivsaimniecības teritorijas attīstības iespējas. Potenciālās ZVRG saņemt finansiālu atbalstu stratēģiju
izstrādei no 5. prioritārā virziena (tehniskās palīdzības finansējums), kā arī tiek uzsvērts citu
finansējumu piesaistes iespējas, lai veiktu kvalitatīvu stratēģiju izstrādi. Kā risks tiek uzsvērts, ka
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sniegtais finansiālais atbalsts tiks izmantots nevis kā atbalsts kvalitatīvas stratēģijas izstrādei, bet kā
samaksa konsultantiem par stratēģijas izstrādi.
Izstrādātā stratēģija ietver apkopojošu informāciju, kā arī informāciju par sekojošām sadaļām:
1. ZVRG apraksts;
2. Jau pirmajā etapā apstiprinātās zivsaimniecības teritorijas raksturojums;
3. Sociālekonomiskās un vides raksturojums;
4. Sabiedrības iesaistīto pušu iesaiste
5. SVID analīze;
6. Vispārējie un specifiskie mērķi;
7. Indikatori, kas raksturo, ka mērķi tiek sasniegti;
8. Nepieciešami resursi un finansējuma avoti;
9. Sagaidāmie rezultāti;
10. Sasaiste ar citiem reģionālajiem plānošanas dokumentiem;
11. Inovāciju veicināšana;
12. Komunikācija un publicitāte.
Papildus stratēģijai tiek izstrādāts darbības plāns, kas nosaka ZVRG darbību:
1. Nodošanas procesa apraksts (vietējā projektu konkursa procedūra);
2. Administratīvā un finanšu vadība;
3. Projektu attīstības, iesniegšanas un izvērtēšanas procedūra;
4. Komunikācijas un publicitātes darbības plāns;
5. Tematisko prioritāšu apraksts;
6. Projektu atlases kritēriji;
7. Plānotās procedūras projektu un stratēģijas uzraudzībai un izvērtēšanai;
8. Finanšu plāns;
9. Horizontālo prioritāšu ievērošana, kā diskriminācijas novēršana, vienlīdzīgas iespējas,
vides aspekti un inovācijas.
Potenciālās ZVRG tiek aicinātas stratēģijas izstrādes procesā sadarboties ar FARNET tīklu un EZF
ieviešanas veicinātājiem. Darbības plāna izstrādes gaitā izvēlētajā zivsaimniecības teritorijā tiek
uzsvērts ņemt vērā jau esošos plānošanas dokumentus un ar to saistītos finanšu instrumentus – citi
prioritārie virzieni EZF ietvaros, ESF un ERAF, kā ari citi teritoriālās plānošanas dokumenti.
ZVRG atlase 4.prioritārā virziena ietvaros ir atklāts un caurspīdīgs process. ZVRG atlasi veic
Zivsaimniecības vadības organizācija, pieaicinot ekspertus – ekonomistu, LEADER pieejas ekspertu.
Otrajā etapā potenciālās ZVRG tiek vērtētas saskaņā ar 4.prioritārā virziena mērķiem, kā arī ZVRG
jādemonstrē skaidrs redzējums par zivsaimniecības teritoriju attīstību. ZVRG atlase tiek veikta pēc
sekojošiem atbilstības kritēriju blokiem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vadošās organizācijas atbilstība, lai izveidotu un pārvaldītu ZVRG darbību;
Izveidotās sadarbības atbilstība pilnvērtīgas ZVRG darbības nodrošināšanai;
Stratēģijas atbilstība;
Ekonomiskie aspekti;
Sociālie aspekti;
Vides aspekti.

ZVRG izvērtēšanas procesā tiek ņemts vērā gan vērtējums skaitliskā izteiksmē, gan komentāri (stiprās
un vājās puses) par katru ZVRG un tās izstrādāto stratēģiju.
ZVRG atlases rezultātā tika izvēlētas 6 ZVRG, kas saņem 4.prioritārā virziena paredzēto finansējumu
savas stratēģijas ieviešanai. Finansējuma sadale katrai ZVRG tiek veikta atbilstoši saņemtajam
vērtējumam. ZVRG tiek paredzēti 3 gadi, lai izvēlētos atbilstošus projektus izvēlētājā zivsaimniecības
teritorijā un pēc tam vēl 2 gadi šo projektu realizācijai.
ZVRG jāiesniedz atskaites vismaz 1 reizi gadā un jāpiedalās ikgadējās izvērtēšanas sanāksmēs. ZVRG un
to projektu uzraudzība un izvērtēšana notiek saskaņā ar nacionālajiem nosacījumiem EZF ietvaros.
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Pielikums Nr.18. Zivsaimniecībā nodarbināto attiecība pret kopējo iedzīvotāju skaitu
ZVRG81
ZVRG

Biedrība "Baldones Partnerība"
Biedrība
"Cēsu
rajona
partnerība"
Biedrība "Darīsim paši"

lauku

Biedrība "Daugavpils un Ilūkstes
novadu partnerība "Kaimiņi""
Biedrība "Gaujas Partnerība"
Biedrība "Īģes lauku partnerība"

Zivsaimniecībā
nodarbināto
skaits,
2008.gads

Kopējais
iedzīvotāju
skaits,
01.01.2008

Zivsaimniecībā
nodarbināto
skaits uz 1000
iedzīvotājiem

0

5419

36

35’301

1,02

326’891,16

9’080,31

48

35’541

1,35

329’113,58

6’856,53

169

38’574

4,38

357’199,50

2’113,61

57

8’832

6,45

81’785,29

1’434,83

-

Piešķirtais
finansējums
uz 1
zivsaimniecībā
nodarbināto,
LVL

50’180,54

0

6’269
14’159

6,64

131’113,90

1’394,83

200

14’814

13,50

137’179,27

685,90

Biedrība "Lauku partnerība "Upe 8""

2

8’966

0,22

83’026,15

Biedrība "Liepājas rajona partnerība"

328

43’306

7,57

401’018,34

1’222,62

5

24’659

0,20

228’345,06

45’669,01

Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts""

58

14’938

3,88

138’327,53

2384,96

Biedrība "Partnerība Laukiem un
Jūrai"
Biedrība "Pierīgas partnerība"

512

10’915

46,91

101’074,10

197,41

168

40’687

4,13

376’766,11

2’242,66

Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu
partnerība"

87

39’784

2,19

368’404,23

4234,53

Biedrība "Rīgas rajona Lauku
attīstības biedrība"
Biedrība "Ropažu partnerība"

143

42’496

3,37

393’517,65

2’751,87

56

6’735

8,31

62’366,84

1’113,69

Biedrība "Sernikon"

59

6’013

9,81

55‘681,04

943,75

Biedrība "Seši krasti"

11

5’790

1,90

53’616,04

4’874,19

Biedrība "Stopiņu un Salaspils
Partnerība"
Biedrība "Talsu rajona partnerība"

18

13’297

1,35

123’131,69

6’840,65

Biedrība "Kandavas partnerība"

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai"

58’051,63

-

94

Biedrība "Jūrkante"

-

Kopējais
piešķirtais
finansējums ZVRG
stratēģijas
ieviešanai, LVL

-

41’513,08

1471

38’686

38,02

358’236,63

243,53

Biedrība "Vidzemes lauku partnerība
"Brasla""

19

23’098

0,82

213’890,03

1’1257,37

Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa
asociācija"
Publisko un privāto partnerattiecību
biedrība "Zied zeme"

483

15’622

30,92

144’661,44

299,5

56

38’573

1,45

357’190,24

6’378,4

KOPĀ:

4 080

532’474

493’0767,99

MINIMĀLĀ VĒRTĪBA:

0,20

MAKSIMĀLĀ VĒRTĪBA:

46,91

197,41
45’669,01

81

Avots: CSP sekojošās nozarēs: 10.20. Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, 03.11. Jūras zvejniecība,
03.12. Saldūdens zvejniecība, 03.2. Akvakultūra; LAD dati
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