ZIVSAIMNIECĪBAS KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES
Protokols Nr.36
Rīgā, 2009.gada 30.oktobrī
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēde notiek Zemkopības ministrijā (turpmāk –
ZM), 23.stāva konferenču zālē. Sēde sākās plkst. 10:00 un beidzās plkst. 12:15.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdi vada Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.
Darba kārtība:
1. Situācija zivju apstrādes sektorā un iespējas tās uzlabošanai: secinājumi no
konferences „Eiropas zivsaimniecības fonds un iespējas zvejas un akvakultūras
produktu apstrādes attīstībai”. (Informē Latvijas Zivrūpnieku savienība un
Zemkopības ministrija).
2. Par nozvejas kvotām un zvejas nosacījumiem Baltijas jūrā un Atlantijas okeāna
Ziemeļrietumu daļā (NAFO zvejas rajons) 2010.gadam. (Informē Zemkopības
ministrija).
3. Informācija par ES Padomes regulu ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas
piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai. (Informē Zemkopības ministrija).
4. Dažādi.
Sēdē piedalās Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi:
J.Dūklavs – Zemkopības ministrs, padomes priekšsēdētājs;
N.Riekstiņš – ZM Zivsaimniecības departamenta direktors, padomes priekšsēdētāja
vietnieks;
F.Klagišs – Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktora vietnieks;
M.Vītiņš – valsts aģentūras „Latvijas zivju resursu aģentūra” direktors;
I.Voits – biedrības „Latvijas Zivsaimnieku asociācija” prezidents;
J.Pētersons – biedrības „Latvijas Zivsaimnieku asociācija” padomes loceklis;
O.Jankovskis – biedrības „Latvijas Zivsaimnieku asociācija” padomes loceklis;
D.Šmits – biedrības „Latvijas Zivrūpnieku savienība” prezidents;
I.Markuševskis – biedrības „Kurzemes zvejnieku asociācija” priekšsēdētājs;
E.Tinte – biedrības „Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija” priekšsēdētāja vietnieks;
I.Cīrulis – biedrības „Rīgas šprotes” valdes priekšsēdētājs;
Sēdē nepiedalījās Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi:
I.Āboliņš – Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks;
A.Vaiders – Pārtikas un veterinārā dienesta Dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanas
uzraudzības daļas Zvejas produktu uzraudzības sektora vadītāja vietnieks;

G.Šķesters – biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” pārstāvis;
Ē.Urtāns – biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” priekšsēdētājs;
J.Dančauskis – biedrības „Latvijas Zvejnieku federācija” pārstāvis;
M.Smila – Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrības pārstāve;
A.Blohins – biedrības „Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija” valdes loceklis;
O.Ņemeņonoks – biedrības „Latvijas zivju audzētāju asociācija” izpildinstitūcijas loceklis;
Pārējie Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki:
R.Derkačs – ZM Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks;
J.Stepanovs – ZM Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu
nodaļas vadītāja vietnieks;
S.Sleže – ZM Veterinārā un pārtikas pārstrādes departamenta Pārtikas nekaitīguma
nodaļas vadītāja;
M.Valdovskis – ZM Veterinārā un pārtikas pārstrādes departamenta Pārtikas nekaitīguma
nodaļas vecākais referents;
J.Apens – biedrības „Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienība” pārstāvis.
Protokolē:
M.Jansons – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas
vecākais referents.

Sēdes gaita:
J.Dūklavs atklāj Zivsaimniecības konsultatīvās padomes 36.sēdi, informē par plānoto sēdes
darba kārtību un aicina sākt izskatīt darba kārtības jautājumus.
1. Situācija zivju apstrādes sektorā un iespējas tās uzlabošanai: secinājumi no
konferences „Eiropas zivsaimniecības fonds un iespējas zvejas un akvakultūras
produktu apstrādes attīstībai”. (Informē Latvijas Zivrūpnieku savienība un
Zemkopības ministrija).
N.Riekstiņš prezentē darba kārtības 1. jautājumu informējot, ka 2009.gada 1. un 2.
oktobrī Zemkopības ministrijā notika starptautiska konference „Eiropas zivsaimniecības
fonds un iespējas zvejas un akvakultūras produktu attīstībai”, kas tika pozitīvi novērtēta
arī no nozares pārstāvju puses. Konferences gaitā notika darbs darba grupās, kurās tika
sagatavoti secinājumi par situāciju zivju apstrādes sektorā un nepieciešamajām
pārmaiņām tā tālākas attīstības nodrošināšanai (secinājumu pilnu tekstu skatīt šī protokola
1. pielikumā).
D.Šmits atzīst, ka kopumā konference ir vērtējama kā izdevusies, ir notikusi pieredzes
apmaiņa, nodibināti kontakti ar Spānijas, Ukrainas un Eurofish pārstāvjiem. Īpaši atzīmē
jautājuma aktualitāti par pārtikas drošības normām, kas tika plaši diskutēts konferencē.
Atzīmē, ka arī pēc konferences Eiropas Komisija (turpmāk - EK) ir veikusi jaunas
aktivitātes saistībā ar jaunu normu noteikšanu, uz kurām atbilstoši reaģējusi arī biedrība
„Latvijas Zivrūpnieku savienība”. Šajā sakarā būtiskākās problēmas ir par policiklisko

aromātisko ogļūdeņražu (turpmāk - PAO) pārtikas piesārņojuma normām. Pēc EK
ierosinājuma tradicionāli kūpinātām šprotēm būtu jāmaina benzo(a)pirēna norma no 5
µg/kg uz 2 µg/kg un četru PAO kopējā summa tad tiktu noteikta 10 µg/kg līmenī, kuru
tradicionālā šprotu ražošanas procesā nevar izpildīt. Zemkopības ministrija ir izveidota
starpministriju darba grupa un jautājums tiek risināts jau 2 gadus gan Latvijā, gan EK.
Latvijai šobrīd ir izstrādāta pozīcija - prasība par atsevišķu PAO normu šprotēm, un tai ir
nepieciešams zinātniskais pamatojums jeb pietiekami plašas, savstarpēji salīdzināmas
analīzes, kas parādītu PAO līmeni specifiskajos Latvijas zivju konservos. Iepriekš EK
iesniegtie dati nav uzskatāmi par pietiekoši reprezentatīviem. Jautājuma risināšanai gala
termiņš ir 2009.gada 18.decembris. Pēc analīžu veikšanas un pozīcijas izstrādes vajadzētu
domāt par lobija izvēršanas aktivitātēm EK, iesaistot ZM un Ārlietu Ministrijas diplomātisko
tīklu.
Pašreiz ir vienošanās ar PVD Nacionālo diagnostikas centru par analīžu veikšanas iespēju.
Biedrība „Latvijas Zivrūpnieku savienība” ir apņēmusies nodrošināt atbilstošu paraugu
sniegšanu. Analīžu veikšanai būtu neciešams finansiāls atbalsts no ZM, apmēram Ls 3000
(aptuveni 60 analīzes x Ls 50).
Otrs jautājums ir saistīts ar dioksīnu. EK piedāvājums ir samazināt dioksīna piesārņojuma
normu par 37%, kas nozīmē, ka visas brētliņas un reņģes vairs neiekļausies minētajās
piesārņojuma normās. Tas ir apdraudējums ne tikai zivju apstrādātājiem, bet arī
zvejniecībai. EK gan uzskata, ka ir iespējamas atkāpes dioksīna līmeņu piemērošanai
Baltijas reģiona dalībvalstīs pašu patēriņam, kas Latvijas gadījumā nav būtiski, jo
realizētās produkcijas apjomi iekšējā tirgū ir niecīgi. Iniciatīva dioksīna normai iespējams
pieder dāņu zivju miltu ražotajiem, kas Baltijas jūras kvotu tieši vai netieši vēlas iegūt sev,
tādējādi nodrošinot izejvielu. Arī šeit ir nepieciešams veikt papildus jaunākus mērījumus
pozīcijas pamatošanai un nepieciešams attiecīgs finansējums, jo tas skar visu nozari.
Tāpat D.Šmits akcentē kopējo tendenci pasaulē un arī Latvijā, ka tirgotāji pakāpeniski
pārņem kontroli par ražošanu, pielietojot veikalu zīmolus, tomēr arī grūtajos apstākļos ir
būtiski saglabāt ražotāja preču zīmi, lai nezaudētu kontroli par ražošanas procesu.
N.Riekstiņš izsaka komentāru, ka dioksīns ietekmē gan zvejniekus, gan zivju apstrādātājus
un arī pārtikas tirgu kopumā, bet PAO attiecās galvenokārt uz apstrādāto (kūpināto) zivju
produktu ražotājiem.
I.Voits izsaka viedokli par konferences secinājumu, kurā atzīmēta nepieciešamība veicināt
sadarbību starp zvejniekiem un apstrādātājiem un norāda, ka šobrīd tikai 40% no nozvejas
tiek izmantoti zivju apstrādē Latvijā. Tas saistās ar to, ka Latvijas zivju apstrādātāji
nosaka pārāk zemas iepirkuma cenas un to samaksa par piegādātajām zivīm aizkavējas
līdz pat pusgadam. Tendence ir tāda, ka zvejnieki arvien aktīvāk paši veic zivju apstrādi.
Par nodarbināto skaita un uzņēmuma lieluma noteikšanas problēmu, kas izveidojusies
Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta saņemšanas sakarā, norāda, ka Latvijā ir aptuveni
divas reizes vairāk nodarbināto uz saražoto produkcijas vienību nekā vidēji ES. Līdz ar to
produktivitāte zivju apstrādē ir ļoti zema.
Salīdzinoši zvejniecībā, veicot flotes skaita sabalansēšanu, Latvija tuvākajā laikā sasniegs
vidējo darba ražīgumu ES, kas aprēķināts šajā sektorā - EUR 35 000 uz vienu nodarbināto.
Iepriekš uz vienu kuģi nozveja gadā bija 430 t, šodien jau tā ir vairāk nekā 800 t. Kopumā
zivsaimniecības sektors Latvijā ir konkurētspējīgs tikai atsevišķās jomās.
Uzsver, ka Latvijā brētliņu izmanto pārtikas produktu ražošanai atšķirībā no ES, kur tā tiek
izmantota zivju miltu produkcijai, kas arī izskaidro dāņu politiku, t.sk. pieļaujamā dioksīna
piesārņojuma zemā līmeņa noteikšanas iemeslus.
D.Šmits aicina zvejniekiem un zivju apstrādātājiem kopīgi strādāt, lai no pieejamiem
resursiem iegūtu maksimālu labumu valstij.
I.Markuševskis atbalsta I.Voitu jautājumā par zvejnieku un zivju apstrādātāju sadarbību
norādot, ka tā ir palikusi tikai labu nodomu un vēlējumu līmenī, un prognozē, ka zivju

apstrādātāji vispār var palikt bez Latvijas izejvielām, ja zvejnieki turpinās palielināt
saldēšanas jaudas un paši meklēs jaunus eksporta tirgus.
I.Cīrulis raksturo pēdējā laikā izveidojošos situāciju zivju apstrādes sektorā. Informē, ka
apstrādātāju ražošanas un realizācijas apjoms š.g. 9 mēnešos veido 60% salīdzinot ar
pagājušā gada šo pašu periodu. Uzņēmumi strādā ar grūtībām. Zvejnieki zivis nozvejo, bet
apstrādātāji nav spējīgi tās apstrādāt.
Vēl norāda, ka eksportam netiek sniegts pietiekošs valsts atbalsts. Pašreiz ZM pārstrādā
noteikumus par iespēju izmantot ES atbalstu dalībai izstādēs, tāpēc lūdz pēc iespējas
nesarežģīt noteikumu projekta prasības.
D.Šmits papildina, ka zvejnieku un apstrādātāju sadarbību ietekmē kopējā nestabilā
ekonomiskā situācija pasaulē, tai skaitā arī Latvijā. Informē, ka biedrība „Latvijas
Zivrūpnieku savienība” vērsīsies pie Lauku atbalsta dienesta vadības par jautājumiem, kas
saistīti ar projektu realizācijas dokumentācijas un kontroļu vienkāršošanu.
N.Riekstiņš aicina biedrību „Latvijas Zivrūpnieku savienība” darba kārtībā vērsties ZM
Zivsaimniecības departamentā, lai izskatītu zivsaimniecībai paredzētos atbalsta jautājumus
un atbalsta saņemšanas nosacījumus pēc būtības, ja vien ir saskatāma nepieciešamība to
uzlabošanai.
J.Dūklavs aicina zivju apstrādātājus aktīvi sadarboties ar Lauku atbalsta dienesta vadību
dažādu atbalsta saņemšanas praktisko jautājumu risināšanā.
D.Šmits jautā ministram par iespējamo ZM atbalstu PAO un dioksīnu analīžu veikšanai.
J.Dūklavs atbild, ka ZM varētu būt gatava un, iespējams, atbalstītu analīžu veikšanu PAO
noteikšanai, ja nepieciešamais finansējums nepārsniegtu Ls 3000. Ja dioksīnu analīžu
veikšanai būs vajadzīgi Ls 25000 (aptuveni 50 analīzes x Ls 500), tad gan būtu
nepieciešams papildus izvērtējums, kā šādas analīzes varētu nodrošināt. Pašreiz šāda
summa nav pieejama. Jebkurā gadījumā būtu nepieciešams precizēt visu vajadzīgo analīžu
skaitu un summas.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome par darba kārtības 1.punktu nolēma:
1) pieņemt zināšanai informāciju par situāciju zivju apstrādes sektorā un
iespējām tās uzlabošanai un konferences „Eiropas zivsaimniecības fonds un
iespējas zvejas un akvakultūras produktu apstrādes attīstībai” secinājumus
2) konceptuāli atbalstīt nepieciešamību PAO un dioksīnu analīžu veikšanas
nodrošināšanai, darba gaitā precizējot analīzēm nepieciešamo un šobrīd
pieejamo finansējumu, kas varētu tikt izmantots analīžu veikšanai.
2. Par nozvejas kvotām un zvejas nosacījumiem Baltijas jūrā un Atlantijas okeāna
Ziemeļrietumu daļā (NAFO zvejas rajons) 2010.gadam.
N.Riekstiņš informē par ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes
sanāksmē 19.-20.10.2009. apstiprinātajām nozvejas kvotām un zvejas ierobežojumiem
Baltijas jūrā un provizoriskajām kvotām Atlantijas okeāna Ziemeļrietumu daļā (NAFO
zvejas rajons) 2010.gadam. (skat. šī protokola pielikumu Nr.2).
M.Vītiņš atgādina, ka regulā par Baltijas jūru ir ieviests jauns punkts, ka zvejā ir aizliegts
izmest legālas atļautā izmēra zivis. Nākotnē ir paredzēts vispār aizliegt izmetumus.
I.Voits informē, ka Latvijai atļautā izmēra zivju izmetumu problēma nav aktuāla. Izsaka
pateicību ministram par ZM paveikto darbu ES Padomes sanāksmē Latviju interesējošo
nozvejas limitu pamatošanā un aizstāvēšanā. Prognozē, ka zvejnieku ieņēmumi
pamatojoties uz iedalītājām kvotām 2010.gadā varētu būt 2009.gada līmenī. Norāda, ka

aktīvas zvejas flotes sabalansēšanas rezultātā ar katru kuģi tiek izņemtas arī iespējas
izmantot 181 mencu zvejas dienu, jo tās citam kuģim nevar nodot, tādejādi no EK būtu
nepieciešama pretimnākšana mencu zvejas dienu jautājuma risināšanā nākotnē.
N.Riekstiņš komentē, ka mencu krājumu saglabāšanas plāna regula paredz tikai zvejas
dienu samazināšanu. Tajā nav paredzēti nosacījumi dienu skaita palielināšanai pat ja
krājumi atjaunojas. EK apliecināja, ka, izvērtējot zvejas statistikas datus un krājumu
izmaiņas, 2010. gadā varētu tikt sagatavoti regulas grozījumi. EK, ņemot vērā Latvijas
īpašo situāciju, ir gatava arī individuāli ar Latviju risināt iespējamās problēmas, ja mencu
zvejas dienu skaits būs nepietiekams.
I.Voits aicina Lauku atbalsta dienestu saīsināt projektu izskatīšanas laiku pasākumam
„Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte”, lai nodrošinātu zvejas rīku
selektivitātes uzlabojumus līdz 2010.gada 1.martam. Neskatoties uz to, ka projektu
iesniegšana ir iespējama līdz 2009.gada 15.decembrim, LAD paredzētais projektu
izskatīšanas laiks ir noteikts līdz 3 mēnešiem.
N.Riekstiņš ierosina zvejnieku organizāciju ietvaros zvejniekiem pašiem sadarboties un
kooperēties pasākuma „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte”
realizācijā, lai biedrības palīdzētu saviem biedriem projektu sagatavošanā un īstenošanā.
J.Dūklavs apsola informēt Lauka atbalsta dienesta vadību par pasākuma „Investīcijas
zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte” steidzamību un paātrināt iesniegto
projektu izskatīšanu.
J.Pētersons uzskata, ka EK darbā attiecībā uz nozvejas kvotām pa gadiem ir vērojama liela
nekonsekvence. Tagad nozvejas kvotas tiek palielinātas, bet iepriekšējos gados tās
ievērojami samazināja.
M.Vītiņš šajā sakarā informē, ka mencu krājumi Baltijas jūrā atjaunojas, un to apstiprina
arī paši zvejnieki. Par iemeslu tam ir mencu nārsta apstākļu uzlabošanās, stingrie zvejas
ierobežojumi un kontrole pēdējos gados.
I.Voits izsaka vēlmi, lai ZM tiktu sagatavota statistika par nozvejas limitu iedalījumu zvejai
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos saskaņā ar Zvejniecības likumu un šo
limitu apguvi pa gadiem, lai būtu iespējams novērtēt piekrastei iedalīto zvejas iespēju
izmantošanas efektivitāti.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome par darba kārtības 2.punktu nolēma:
1) pieņemt zināšanai informāciju par nozvejas kvotām un zvejas nosacījumiem
Baltijas un Atlantijas okeāna Ziemeļrietumu daļā (NAFO zvejas rajons)
2010.gadam;
2) LAD ņemt vērā pasākuma „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku
selektivitāte” steidzamību traļu selektivitātes uzlabošanai mencu zvejā un
nodrošināt pēc iespējas īsākus šādiem mērķiem iesniegto projektu izskatīšanas
termiņus;
3) ZM sagatavot statistiku par nozvejas limitu iedalījumu zvejai Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos saskaņā ar Zvejniecības likumu un šo limitu
apguvi pa gadiem, un izsūtīt šo informāciju nevalstiskām zvejniecības
organizācijām.
3. Informācija par ES Padomes regulu ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas
piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai. (Informē Zemkopības ministrija).
N.Riekstiņš prezentē šo darba kārtības jautājumu. Norāda uz Regulas vispārējo mērķi pārskatīt esošos kontroles un zvejas produktu apriti reglamentējošos noteikumus, lai

nodrošinātu ES Kopējās zivsaimniecības politikas principu ievērošanu (skat. šī protokola
pielikumu Nr.3).
F.Klagišs informē, ka personīgi ir piedalījies regulas apspriešanas procesā un devis arī
vairākus ierosinājumus Latvijas nostājas sagatavošanai. Atzīmē, ka no 2010.gada
1.janvāra zvejniecībā būs jāievēro četru jaunu regulu normas, kas skar kontroli:
1) ES Padomes regula, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai
zivsaimniecības politikai;
2) ES Padomes regula, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un
izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju;
3) ES Padomes regula par Baltijas jūras nozvejas kvotām;
4) ES Padomes regula par Zvejas darbību elektronisko ziņošanu.
Jaunās regulas būtiski izmainīs situāciju zvejas kontroles jomā, tāpēc uzsver, ka zvejnieku
pašu interesēs ir ar savu rīcību vai pausto viedokli neradīt iespaidu EK, ka kontrole Latvijā
ir neatbilstoša. Turpinājumā aicina starp zvejniekiem un kontroles institūcijām veidot
optimālu sadarbības līmeni. Jaunās prasības Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde iespēju
robežās ieviesīs pakāpeniski.
I.Voits informē, ka 2008.gadā zvejnieki soda naudās par zvejas pārkāpumiem (1200
pārkāpumi) Latvijā ir samaksājuši Ls 130000. Tai pašā laikā, citu valstu inspektoriem
pārbaudot Latvijas zvejniekus, praktiski nav konstatēti pārkāpumi. Voits uzskata, ka
Latvijas inspektori pielieto pārāk daudz un pārāk bargas soda sankcijas. Atzinīgi novērtē
regulā paredzēto pārkāpumu jauno sodu sistēmu. Jautā, kāds regulējums tiks piemērots
attiecībā uz zvejas piepūles limitēšanu - kW/dienas vai kuģu tonnāžas/dienas.
N.Riekstiņš informē, ka pamatā regulās tiek pielietotas kW/dienas. Jaunajā regulā ir īpaši
paredzēta jaunu vai modificētu dzinēju jaudu uzraudzība, tos sertificējot. Ir atzīts, ka
ražotāji tehniskajos dokumentos var ierakstīt zvejniekam vēlamu konkrētā gadījumā
atšķirīgu dzinēja jaudu (maksimālā, minimālā, vidējā), tādējādi ES rodas problēmas ar
jaudas pārvaldību un tās vienādu uzskaiti dalībvalstīs.
I.Voits pauž satraukumu par to, ka no 2010.gada 1.janvāra ir jāievieš zvejas darbību
elektroniskās ziņošanas sistēma. Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde tikai 2009.gada
3.decembrī ieviesīs jaunās datorprogrammas, kuras zvejniekiem būs vēl nepieciešams
apgūt. Jautā, vai jau no 2010.gada 1.janvāra šādās situācijās tiks piemēroti attiecīgi sodi
par regulas nepildīšanu.
F.Klagišs informē, ka lielākā daļa valstu nepagūs ieviest elektroniskos žurnālus, un jaunās
prasības arī Latvijā tiks ieviestas pakāpeniski. Attiecībā uz zvejnieku sodīšanu - lai varētu
piemērot sodu, jābūt pierādāmai zvejnieka vainai noteikumu pārkāpšanā.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome par darba kārtības 3.punktu nolēma
pieņemt zināšanai informāciju par ES Padomes regulu ar kuru izveido kontroles
sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai.
4. Dažādi. Par biedrības „Ziemeļkurzemes Zivsaimnieku apvienība” pārstāvja
iespējamo iekļaušanu Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē.
N.Riekstiņš informē, ka ir saņemta biedrības „Ziemeļkurzemes zivsaimniecības apvienība”
vēstule ar lūgumu iekļaut šīs organizācijas pārstāvi Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē
(turpmāk – ZKP), lai varētu līdzdarboties padomes sastāvā. Uz sēdi ir uzaicināts biedrības
„Ziemeļkurzemes zivsaimniecības apvienība” pārstāvis J.Apens.

J.Apens sniedz informāciju par biedrību „Ziemeļkurzemes zivsaimniecības apvienība”.
Biedrība dibināta 2007.gadā ar nolūku efektīvāk izmantot Eiropas zivsaimniecības fonda
pieejamos līdzekļus. Biedrībā ir pārstāvēti piekrastes joslā zvejojošie zvejnieki un aiz
piekrastes joslas zvejojošie zvejnieki. Daži biedrības biedri nodarbojas arī ar zivju apstrādi.
Padomes locekļi atbalsta biedrības „Ziemeļkurzemes zivsaimniecības apvienības”
iekļaušanu ZKP.
I.Voits papildus ierosina par ZKP pārstāvētās nevalstiskās organizācijas izslēgšanu no
padomes sastāva, ja tās deleģētais pārstāvis 3 reizes pēc kārtas nav piedalījies padomes
sēdēs.
N.Riekstiņš informē, ka ZKP sēdes tiek protokolētas, protokolos ir ierakstīti visi dalībnieki,
tāpēc ir skaidri zināms, kādās sēdēs, kurš loceklis ir piedalījies. Ja šodien tiek atbalstīts
šāds ZKP lēmums, MK 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 „Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes nolikums” acīmredzot būtu iespējams paredzēt ZKP tiesības ar
attiecīgu lēmumu ierosināt tās ZKP pārstāvētās nevalstiskās organizācijas izslēgšanu no
padomes sastāva, kuras pārstāvis 3 reizes pēc kārtas nav piedalījies padomes sēdēs.
Norāda, ka ZM jau tagad ir ieplānojusi veikt minēto noteikumu grozījumus līdz š.g. beigām
un tādā gadījumā grozījumos varētu iekļaut arī šajā ZKP sēdē izteiktos priekšlikumus.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome par darba kārtības 4. punktu nolēma:
1) atbalstīt biedrības „Ziemeļkurzemes Zivsaimnieku Apvienība” iekļaušanu
padomes sastāvā;
2) ZM izstrādāt priekšlikumu grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada
25.janvāra noteikumos Nr.62 „Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums”,
paredzot ZKP tiesības ar savu lēmumu ierosināt tās nevalstiskās organizācijas
izslēgšanu no padomes sastāva, kuras deleģētie pārstāvji trīs reizes pēc kārtas
nepiedalās padomes sēdēs.
Zivsaimniecības departamenta direktors N. Riekstiņš
Protokolē M. Jansons

