ZIVSAIMNIECĪBAS KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES
Protokols Nr.40
Rīgā, 2010.gada 22.decembrī
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēde (turpmāk – ZKP) notiek Zemkopības
ministrijā (turpmāk – ZM), 23.stāva konferenču zālē. Sēde sākās plkst. 10:00 un beidzās
plkst. 11:30. ZKP sēdi vada ZM Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds
Riekstiņš, padomes priekšsēdētāja vietnieks.
Darba kārtība:
1. Par Eiropas Zivsaimniecības fonda Uzraudzības komitejā pārdalei apstiprināto
papildus finanšu līdzekļu sadalījumu Rīcības programmas „Rīcības programma
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.- 2013.gadam”
pasākumiem (informē ZM).
2. Informācija par aktualitātēm saistībā ar nozvejas sertifikātu pielietojumu
zvejas produktu eksportam un par iespēju zivsaimniecības uzņēmumiem iegūt
muitas atzītā komersanta statusu (informē ZM).
3. Dažādi:
3.1. par Rīcības programmas „Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.- 2013.gadam” prioritārā virziena
„Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” vietējo rīcības grupu uz
savstarpējas vienošanās pamata dalībai Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē
deleģēto pārstāvi (informē ZM);
3.2. informācijapar iespējām Latvijas profesionālajām nevalstiskajām
organizācijām līdzdarboties Starptautiskās jūrniecības organizācijas Jūras vides
aizsardzības komitejas sesijās (informē ZM).
Sēdē piedalās ZKP padomes locekļi:
N.Riekstiņš – ZM Zivsaimniecības departamenta direktors, padomes priekšsēdētāja
vietnieks;
I.Āboliņš – Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks;
F.Klagišs – Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktora vietnieks;
R.Joffe – Valsts zinātniskā institūta „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts” direktors;
I.Voits – biedrības „Latvijas Zivsaimnieku asociācija” pārstāvis;
J.Pētersons - biedrības „Latvijas Zivsaimnieku asociācija” pārstāvis;
O.Jankovskis - biedrības „Latvijas Zivsaimnieku asociācija” pārstāvis;
Ē.Urtāns – biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” pārstāvis;
D.Šmits – biedrības „Latvijas Zivrūpnieku savienība” pārstāvis;
I.Markuševskis - biedrības „Kurzemes zvejnieku asociācija” pārstāvis;

E.Tinte – biedrības „Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija” pārstāvis;
I.Cīrulis – biedrības „Rīgas šprotes” pārstāvis;
A.Blohins – biedrības „Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija” pārstāvis;
O.Ņemeņonoks – biedrības „Latvijas Zivju audzētāju asociācija” pārstāvis;
J.Apens – biedrības „Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienība” pārstāvis;
Sēdē nepiedalījās ZKP locekļi:
J.Dūklavs – Zemkopības ministrs, padomes priekšsēdētājs;
A.Vaiders – Pārtikas un veterinārā dienesta Dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanas
uzraudzības daļas Zvejas produktu uzraudzības sektora vadītāja vietnieks;
D.Straubergs – biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” pārstāvis;
J.Dančauskis – biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” pārstāvis;
V.Sokolovs – Latvijas Zivsaimniecības un pārtikas darbinieku arodbiedrības pārstāvis;
Pārējie ZKP sēdes dalībnieki:
O.Beķeris– biedrības „No Salacas līdz Rūjai” pārstāvis;
E.Kubliņa – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja;
S.Jansone – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas
vadītāja vietniece;
A.Rektiņš – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas
vecākais referents;
K.Pilskalns – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais
referents;
G.Korņilovs – Valsts zinātniskā institūta „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts” Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs
Protokolē:
M.Jansons – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas
vecākais referents.
Sēdes gaita:
N.Riekstiņš atklāj ZKP 40.sēdi, informē par plānoto sēdes darba kārtību un aicina sākt
izskatīt darba kārtības jautājumus.
1. Par Eiropas Zivsaimniecības fonda Uzraudzības komitejā pārdalei apstiprināto
papildus finanšu līdzekļu sadalījumu Rīcības programmas „Rīcības programma
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.- 2013.gadam”
pasākumiem (informē ZM).

E.Kubliņa prezentē darba kārtības jautājumu (prezentācija pievienota šī protokola
pielikumā) informējot, ka š.g. 18.jūnija ZKP sēdē tika pieņemts lēmums par finanšu
līdzekļu pārdali starp Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.- 2013.gadam (turpmāk – RP) prioritārajiem virzieniem. Jebkuri
grozījumi RP ir jāapstiprina Eiropas Zivsaimniecības fonda (turpmāk – EZF) uzraudzības
komitejā (turpmāk – UK). 2010.g. 23.septembrī EZF UK pieņēma lēmumu par finanšu
līdzekļu pārdali starp prioritārajiem virzieniem. ZM sagatavotie RP grozījumi 29.oktobrī tika
iesniegti EK. Padomes regula (EK) Nr.1198/2006 (2006.gada 27.jūlijs) par EZF nosaka, ka
EK atbilde jāsniedz 2 mēnešu laikā. Atbildi ZM vēl nav saņēmusi, bet cerams, ka tā tiks
saņemta līdz 2011.g. janvāra beigām.
Attiecībā uz pārdalīto līdzekļu iespējamo izlietojumu konkrētiem atbalsta pasākumiem
E.Kubliņa prezentē ZM sagatavoto viedokli. RP 1.prioritārajam virzienam – no RP
4.prioritārā virziena pārdalītais finansējums 5 milj. Ls apmērā saskaņā ar ZKP 18.06.2010.
sēdes lēmumu novirzāms pasākumam „Zvejas aktivitāšu pārtraukšana". Tāpat pasākumam
„Zvejas aktivitāšu pārtraukšana" nonāktu 1.prioritārā virziena aktivitātēm „Pirmstermiņa
pensionēšanās" un „Profesionālā apmācība" iepriekš paredzētais finansējums kopā 2,1 milj.
Ls, jo šīs aktivitātes nav paredzētas ieviest saskaņā ar EZF UK 05.02.2010. lēmumu un
atbilstošiem grozījumiem RP.
Par RP 2.prioritāro virzienu. No RP 4.prioritārā virziena RP 2.prioritārajam virzienam
pārdalītie 3 milj. Ls varētu tikt novirzīti pasākuma „Investīcijas akvakultūras pasākumiem”
īstenošanai, kā pamatojumu minot to, ka atlikums pasākumā ir tikai 2,5 milj. Ls, bet ir ļoti
liela interese no potenciālo projektu īstenotāju puses. Pēdējā projektu iesniegumu
iesniegšanas kārtā uz 4,5 milj. Ls izsludināto finansējumu tika iesniegti projekti par 13,5
milj. Ls.
N.Riekstiņš informē, ka sakarā ar atbalsta pretendentu lielo interesi un finanšu līdzekļu
nepietiekamību RP 2.prioritāram virzienam, ZM pirms nākamās kārtas atvēršanas, iesaistot
nevalstiskās organizācijas, ir plānojusi izvērtēt iespējamos atbalsta saņemšanas
nosacījumus, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu un uz jaunākajām tehnoloģijām balstītu
projektu īstenošanu.
E.Kubliņa turpina prezentāciju par RP 3.prioritāro virzienu – pašreiz ir atvērta pieteikšanās
(no 26.11.-27.12.2010.) divos pasākumos „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas
vietās - 3 milj. Ls un Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un
infrastruktūrā" - 2 milj. Ls. Pēdējā minētajā aktivitātē bija tikai 0,3 milj. Ls atlikums, bet
kārtas izsludināšanai šeit vēl 0,2 milj. Ls tika paņemti no aktivitātes „Profesionālo iemaņu
partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana" un vēl 1,5 milj. Ls
paņemti no pasākuma „Ūdens un faunas un floras aizsardzība un attīstība".
Pēc finanšu līdzekļu pārdales apstiprināšanas no EK puses, viena no iespējām varētu būt
no abām iepriekšminētām aktivitātēm aizņemto finansējumu atlikt atkal atpakaļ. Taču ZM
piedāvā akceptēt finansējuma samazinājumu šīm divām aktivitātēm no kurām tika
paņemts iepriekš minētais finansējums, lai varētu ieguldīt atbalsta līdzekļus ekonomisko
aktivitāti vairāk veicinošos pasākumos. Tāpēc ZM piedāvā RP 3.prioritārajam virzienam
pārdalītos 3 milj. Ls sadalīt šādi – aktivitātei „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai
mārketinga iekārtās un infrastruktūrā" 2 milj. Ls un pasākumam „Jaunu noieta tirgus
sekmēšana un reklāmas kampaņas" 1 milj. Ls.
N.Riekstiņš aicina ZKP locekļus izvērtēt un sniegt viedokli par ZM piedāvājumu EZF UK
pārdalei apstiprināto papildus finanšu līdzekļu sadalījumam pa RP pasākumiem. N.Riekstiņš
vēl informē, ka pašreizējais RP finanšu sadalījums prioritāro virzienu ietvaros noteikti
nebūs galīgais. Iespējams nākotnē, situācijai mainoties, nāksies pārskatīt finanšu
sadalījumu pa pasākumiem, jo ZM ir ieinteresēta nozares attīstības pasākumu maksimālas
efektivitātes nodrošinājumam.
I.Markuševskis kopumā atbalsta ZM piedāvāto finanšu sadalījumu un norāda, ka ražotāju
organizācijas vai sabiedriskās organizācijas (biedrības) sasniedzot 11.10.2008. MK Nr.937
noteikumos „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības
attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei “Investīcijas ražošanas,

pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” noteikto attiecināmo izmaksu
maksimālo summu 900 000 Ls vairs nevarēs pretendēt uz atbalsta saņemšanu šajā
aktivitātē.
E.Kubliņa atbild, ka, palielinot vienam atbalsta pretendentam maksimāli pieejamo atbalsta
apjomu, ir risks nenodrošināt iespēju publisko atbalstu saņemt pēc iespējas plašākam
atbalsta pretendentu lokam, īpaši pie neliela finanšu līdzekļu atlikuma pasākumā. Pēc
pašreizējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas noslēgšanās, ZM izvērtēs tās
rezultātus un pirms nākamās kārtas atvēršanas ir iespēja precizēt atbalsta saņemšanas
nosacījumus, veicot grozījumus 11.10.2008. MK Nr.937 noteikumos „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā aktivitātei “Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga
iekārtās un infrastruktūrā”.
I.Voits atbalsta I.Markuševska viedokli un norāda, ja zvejnieki minēto ierobežojumu dēļ
vairs nevarēs pieteikties atbalstam, bet savus pieteikumus aktīvi iesniegs pašvaldības un
ļoti iespējams realizēs projektus tikai savu teritoriju attīstības vajadzībām, nevis zvejnieku
interesēs. Tāpēc tāpat aicina 11.10.2008. MK Nr.937 noteikumos „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā aktivitātei “Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga
iekārtās un infrastruktūrā” palielināt vienam atbalsta pretendentam kopējo attiecināmo
izmaksu summu.
D.Šmits uzskata, ka prioritātei atbalsta ziņā būtu jābūt zvejniekiem, nevis pašvaldībām,
kuras iesniedz pieteikumus kopīgo interešu atbalstam un ka, būtu nepieciešams ekspertu
līmenī izvērtēt šādus pašvaldību virzītos projektus.
I.Āboliņš informē, ka visi iesniegtie projekti tiek iesniegti atbilstoši pastāvošai likumdošanai
un tāpēc nav iemesla viņus noraidīt.
J.Pētersons uzskata, ka jautājums par pašvaldību rosinātiem projektiem ir ļoti aktuāls,
tāpēc aicina jautājumu par pašvaldību projektu vērtēšanu iekļaut nākamajā ZKP sēdes
darba kārtībā.
N.Riekstiņš ierosina izvērtēt iespēju pašvaldību kopīgo interešu projektu vērtēšanai
izveidot nozares ekspertu komisiju pa dažādām sniedzamā atbalsta jomām un iekļaut
nākamajā ZKP sēdes darba kārtībā ZM prezentāciju par varbūtējiem šī jautājuma
risinājumiem. ZM izvērtēs nozares ekspertu konsultatīvās komisijas veidošanas
iespējamību, varbūtējās struktūras un darbības mehānisma projektu.
I.Āboliņš atbalsta N.Riekstiņa ierosinājumu. Lauku atbalsta dienestam izvērtējot atbalsta
projektus, ekspertu komisijas atzinums būtu kā leģitīms dokuments uz kā pamata Lauku
atbalsta dienests būtu tiesīgs projektu noraidīt vai virzīt tālāk.
I.Cīrulis atbalsta finanšu līdzekļu pārdali RP 3.prioritārā virziena pasākumam „Jaunu noieta
tirgus sekmēšana un reklāmas kampaņas".
E.Tinte attiecībā uz RP 2.prioritāro virzienu ierosina, ka izveidotā nozares ekspertu
komisija izvērtētu arī lielos akvakultūras investīciju projektus, piesaistot neatkarīgus
profesionālus ekspertus.
D.Šmits atbalsta nozares ekspertu komisijas izveidošanu un šajā sakarā arī aicina
iespējams pārskatīt normatīvos aktus, kas ar ekspertu vērtējuma palīdzību novērstu
gadījumus, ka atbalsts tiek nelietderīgi izmantots, tai skaitā ar nepamatoti augstām
būvniecības un materiālu izmaksām.
I.Āboliņš informē, ka pašreiz tiek grozīti 05.02.2008. MK noteikumi Nr.65 „Noteikumi par
iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem", kas
regulē kopējo iepirkuma procedūru, arī būvniecības gadījumos.

ZKP par darba kārtības 1.punktu nolēma :
1) atbalstīt, ka:
- RP 1.prioritārajam virzienam „Pasākumi kopienas zvejas flotes sabalansēšanai"
pārdalītie 5 milj. Ls tiek iedalīti pasākuma „Zvejas aktivitāšu pilnīga
pārtraukšana" īstenošanai;
- RP 2.prioritārajam virzienam „Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos,
zivsaimniecības un akvakultūras produktu apstrāde un marketings" pārdalītie 3
milj. Ls tiek iedalīti pasākuma „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"
īstenošanai;
- RP 3.prioritārajam virzienam „Kopējās ieinteresētības pasākumi" pārdalītie 3
milj. Ls tiek 2 milj. Ls apmērā iedalīti aktivitātei „Investīcijas ražošanas,
pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” un 1 milj. Ls apmērā
iedalīti pasākumam „Jauna noietas tirgus sekmēšana un reklāmas kampaņas”;
- RP 3.prioritārajam virziena „Kopējās ieinteresētības pasākumi” aktivitātei
„Profesionālo iemaņu partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas
veicināšana” tiek akceptēta samazinājuma veikšana par 0,2 milj. Ls un
pasākumam „Ūdens un faunas un floras aizsardzība un attīstība” tiek akceptēta
samazinājuma veikšana par 1,5 milj. Ls.
2) uz nākamo ZKP sēdi ZM sagatavot izvērtējumu nozares ekspertu konsultatīvas
komisijas izveidei, atzinumu sniegšanai par pašvaldību rosinātiem kopīgo
interešu projektiem un liela apjoma investīciju projektiem akvakultūras jomā, un
priekšlikumus nozares ekspertu konsultatīvas komisijas iespējamam darbības
modelim.
2. Informācija par aktualitātēm saistībā ar nozvejas sertifikātu pielietojumu
zvejas produktu eksportam un par iespēju zivsaimniecības uzņēmumiem iegūt
muitas atzītā komersanta statusu (informē ZM);
A.Rektiņš informē par iespēju uzņēmējiem, kuri eksportē vai importē zvejas produktus
ārpus ES, iegūt muitas atzīto komersanta statusu. Atzītais komersants ir komersants, kurš
ir uzticams ar muitu saistīto darbību kontekstā un tam ir tiesības izmantot noteiktas
priekšrocības visā Eiropas Savienībā, atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām (Regulas
Nr.648/2005, 1875/2006, 1192/2008, 197/2010). Komersantiem ir iespēja saņemt trīs
veidu atzītā komersanta sertifikātus – muitas procedūru vienkāršojuma sertifikāts,
drošības un drošuma sertifikāts un apvienotais sertifikāts. Papildus informāciju par šiem
jautājumiem iespējams iegūt Valsts ieņēmumu dienestā.
N.Riekstiņš informē, ka ZM 2010.g. 9.decembrī notika sanāksme par problēmām, kas
radušās ar nozvejas sertifikātu un importa sertifikātu apriti saistībā ar Padomes regulas
(EK) Nr.1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu
nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (turpmāk – NNN) ieviešanu. NNN regula
nosaka, ka pašreiz zvejas produktu eksportam nozvejas sertifikāts vajadzīgs tām valstīm,
kuras to pieprasa, piemēram, Īslande, Norvēģija un Taizeme. Nozvejas sertifikātu izdod ZM
Zivsaimniecības departaments. Tāpat produktu izvešanas gadījumā pēc zivju vienkāršas
uzglabāšanas ES dalībvalstīs vai Latvijā ir vajadzīgs reeksporta sertifikāts. Atzītam muitas
komersantam tiek uzticēta zināma daļa muitas procedūru, tādejādi gūstot zināmas
priekšrocības. Savukārt produktu ievešanas gadījumā no trešajām valstīm nozvejas
sertifikāts ir obligāts.
NNN regulā ir atrunātas tiesības dalībvalstīm piešķirt uzņēmējam arī „atzīta importētāja"
statusu. To var saņemt tie zvejas produktu importētāji, kas atbilst NNN regulas 16.panta
3.punktā noteiktajiem kritērijiem un rezultātā uz viņiem tiktu attiecinātas atvieglotas
procedūras pie zvejas produktu izcelsmes (nozvejas sertifikāts) pārbaudēm sakarā ar
importa un reeksporta kontroli. Latvijas normatīvajos aktos pašreiz „atzītā importētāja"
statusa piešķiršanas kārtība zivju produktu importētājiem nav atrunāta. Latvijas

kompetentās institūcijas pagaidām nav arī saņēmušas nevienu pieteikumu no zvejas
produktu importētājiem par velmi šāda statusa iegūšanai. Vienlaikus ZM ir gatava
iesaistīties attiecīgo normatīvo aktu izstrādē un veidot „atzītā importētāja” noteikšanas
sistēmu, ja šāda nepieciešamība tiktu izteikta no nozares pārstāvju puses.
ZKP par darba kārtības 2.punktu nolēma pieņemt zināšanai informāciju par
aktualitātēm saistībā ar nozvejas sertifikātu pielietojumu zvejas produktu
eksportam un par iespēju zivsaimniecības uzņēmumiem iegūt muitas atzītā
komersanta statusu
3. Dažādi:
3.1. par Rīcības programmas „Rīcības programma EiropasZivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.- 2013.gadam” prioritārā virziena
„Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” vietējo rīcības grupu uz
savstarpējas vienošanās pamata dalībai Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē
deleģēto pārstāvi (informē ZM);
N.Riekstiņš informē, ka ZM ir saņēmusi RP 4.prioritārā virziena īstenošanā iesaistīto visu
24 vietējo rīcības grupu pilnvarojumus kā savu pārstāvi ZKP deleģēt Ojāru Beķeri no
biedrības „No Salacas līdz Rūjai”. ZM ir uzsākusi MK noteikumu projekta „Grozījumi
Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 „Zivsaimniecības konsultatīvās
padomes nolikums”” virzības procedūru, paredzot noteikumos attiecīgās izmaiņas Vietējo
rīcības grupu pārstāvības noteikšanai ZKP sastāvā.
ZKP par darba kārtības 3.1. punktu nolēma pieņemt zināšanai informāciju, ka ZM
ir uzsākusi MK noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
25.janvāra noteikumos Nr.62 „Zivsaimniecības konsultatīvās padomes
nolikums”” virzības procedūru saistībā ar Vietējo rīcības grupu pārstāvības
noteikšanu ZKP sastāvā.
3.2. informācija par iespējām Latvijas profesionālajām nevalstiskajām
organizācijām līdzdarboties Starptautiskās jūrniecības organizācijas Jūras vides
aizsardzības komitejas sesijās (informē ZM).
N.Riekstiņš informē par aktualitātēm, kas tiek risinātas Starptautiskās jūrniecības
organizācijas Jūras vides aizsardzības komitejas ietvaros, kuras sesijās kā novērotāji var
piedalīties profesionālo nevalstisko organizāciju pārstāvji. Arī Latvijas zivsaimniecības
nozares profesionālās nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas paust savu pozīciju un
iesaistīties savas nozares starptautiskajās organizācijās.
ZKP par darba kārtības 3.2. punktu nolēma pieņemt zināšanai informācija par
iespējām Latvijas profesionālajām nevalstiskajām organizācijām līdzdarboties
Starptautiskās jūrniecības organizācijas Jūras vides aizsardzības komitejas
sesijās.
Zivsaimniecības departamenta direktors N. Riekstiņš
Protokolē M. Jansons

