ZIVSAIMNIECĪBAS KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES
protokols Nr.34
Rīgā 2009. gada 19. februārī
Zivsaimniecības konsultatīvā padomes sēde notiek Zemkopības ministrijā (turpmāk – ZM),
3.stāva konferenču zālē. Sēde sākās plkst. 15:00 un beidzās plkst. 17:15. Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes sēdi vada Zemkopības ministra pagaidu izpildītājs Vides ministrs
Raimonds Vējonis.
Darba kārtība:
1. Priekšlikumu apspriešana projektu atlases kritēriju pārskatīšanai Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumam „Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde”. (informē Zemkopības ministrija)
2. Par Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākuma „Ūdens vides pasākumi”
sagatavošanu un ieviešanu - iesniedzamie dokumenti, termiņi un finansējums.
(informē Zemkopības ministrija)
3. Paredzēto atbalsta pasākumu nosacījumu apspriešana par 2008. gada
degvielas krīzes laikā skarto zvejas floti. (informē Zemkopības ministrija)
4. Par kritisko situāciju Latvijas zvejas produktu apstrādes sektorā un
nepieciešamajiem pasākumiem situācijas stabilizēšanai. (informē savienība
„Rīgas šprotes” un Latvijas Zivrūpnieku savienība).
5. Dažādi
Sēdē piedalās Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi:
R.Vējonis – Vides ministrs, Zemkopības ministra p.i.;
N.Riekstiņš – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politikas departamenta direktors;
I.Voits- Latvijas Zivsaimnieku asociācijas prezidents;
O.Jankovskis - Latvijas Zivsaimnieku asociācijas padomes loceklis;
I.Markuševskis - Kurzemes Zvejnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs;
A.Vaiders – Pārtikas un veterinārā dienesta Dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanas
uzraudzības daļas Zvejas produktu uzraudzības sektora vadītāja vietnieks;
J.Dančauskis – Latvijas Zvejnieku federācijas pārstāvis;
Ē.Urtāns - Latvijas Zvejnieku federācijas priekšsēdētājs;
D.Šmits –Latvijas Zivrūpnieku savienības prezidents ;
E.Tinte - Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks;
I.Cīrulis - Savienības „Rīgas šprotes” padomes priekšsēdētājs;
A.Blohins - Nacionālās Zvejniecības ražotāju organizācijas valdes loceklis;

O.Ņemeņonoks - Latvijas Zivju audzētāju asociācijas izpildinstitūcijas loceklis;
J.Pētersons- Latvijas Zivsaimnieku asociācijas padomes loceklis;
Sēdē nepiedalījās Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi:
I.Āboliņš – Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks;
F.Klagišs – Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktora vietnieks;
M.Vītiņš – Latvijas Zivju resursu aģentūras direktors;
G.Šķesters - Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;
M.Smila- Latvijas Zivsaimniecības un pārtikas darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja;
Pārējie Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki:
R.Derkačs – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politikas departamenta direktora
vietnieks
I.Muriņa - Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politikas departamenta Zivsaimniecības
atbalsta nodaļas vadītāja;
J.Stepanovs - Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politikas departamenta Iekšējo
ūdeņu un zivju resursu nodaļas vadītājs
E.Kubliņa – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politikas departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja vietniece;
G. Pērle- Sīle - Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politikas departamenta
Zivsaimniecības stratēģijas un politikas nodaļas vadītāja vietniece
A.Stahovskis – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politikas departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais referents;
Protokolē:
A.Semeņuks- Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politikas departamenta
Zivsaimniecības stratēģijas un politikas nodaļas vecākais referents.
Sēdes gaita:
R.Vējonis atklāj Zivsaimniecības konsultatīvās padomes 34.sēdi un informē par plānoto
padomes darba kārtību.
I.Voits lūdz papildināt 5. darba kārtības punktu „Dažādi” ar jautājumu par Valsts vides
dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektoru prēmēšanu no Zivju fonda līdzekļiem
un iespējamā interešu konflikta novēršanu.
Pēc darba kārtības pieņemšanas un sēdes atklāšanas R.Vējonis aicina sākt izskatīt
paredzētos sēdes darba kārtības jautājumus.
1. Priekšlikumu apspriešana projektu atlases kritēriju pārskatīšanai Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumam „Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde”.

N.Riekstiņš informē, ka jautājuma apspriešanas nepieciešamība tika ierosināta jau Rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
Uzraudzības komitejā (turpmāk – Uzraudzības komiteja), pie kuras tika izveidota darba
grupa, lai izvērtētu iespējamās projektu atlases kritēriju izmaiņas atbalsta pasākumam
„Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” iesniedzamajiem projektiem. Latvijas
Zivrūpnieku savienība un savienība „Rīgas šprotes” ir kopīgi sagatavojušas priekšlikumus
par kritēriju pārskatīšanu un iesniegušas tos apspriešanai Zivsaimniecības konsultatīvās
padomes sēdē. N.Riekstiņš norāda, ka šajā padomes sēdē nebūtu uzdevums vienoties par
iesniegtajiem kritējiem, bet tos pārrunāt, lai uzzinātu pārējo padomes locekļu viedokļus.
N.Riekstiņš tālāk atzīmē, ka Zemkopības ministrija ir izskatījusi iesniegtos priekšlikumus
un secinājusi, ka daļu no tiem esošajā formātā ir ļoti problemātiski īstenot, jo tie ir
pretrunā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem gan Eiropas Kopienas, gan Latvijas
kontekstā. Piemēram, pirmais kritērijs priekšlikumā par uzņēmumu vērtējuma izmaiņām
atkarībā no to lieluma ir pretrunā ar atbalsta prioritāti mazajiem un mikro uzņēmumiem.
Otrais kritērijs par eksporta apjoma vērtējumu ir pretrunā ar tirgus konkurences
noteikumiem, tāpēc tā vietā labāk būtu izmantot vai arī ņemt vērā apgrozījuma rādītājus.
Trešajā kritērijā par attiecināmām izmaksām nedrīkstētu izdalīt atsevišķi Latvijā reģistrēto
komersantu atjaunotās tehnoloģiskās iekārtas, jo nedrīkst tikt veidotas priekšrocības kādas
Eiropas Kopienas dalībvalsts produktiem vai ražojumiem. Tāpat diskutabls ir piektais
kritērijs par projektu izvērtēšanu nevalstiskajās organizācijās, jo projekti satur
konfidenciālu informāciju un šāda izvērtēšanā var veidoties interešu konflikts, jo to nevar
uzskatīt par neatkarīgu. Tāpat N.Riekstiņš norāda, ka ceturtais kritērijs jau ir iekļauts
esošajos projektu atlases kritērijos.
Ņemot vērā izteiktos komentārus Zemkopības ministrija ierosina sasaukt atsevišķu
izveidotās darba grupas sanāksmi, lai apskatītu projektu atlases iespējamos kritērijus un
noteiktu to vērtības lielumu. Darba grupai būtu iespējams vēlreiz pārrunāt arī tos
kritērijus, kuriem ir saskatāmas īstenošanas problēmas saistībā ar likumisko pusi.
R.Vējonis atbalsta Zemkopības ministrijas ierosinājumu projektu atlases kritēriju diskusijai
darba grupā, kuras rezultātā būtu jāsagatavo priekšlikumi par minēto jautājumu
Uzraudzības komitejai.
I.Voits apšauba darba grupas nepieciešamību. Aicina piedāvātos projektu atlases kritērijus
uzreiz apspriest Uzraudzības komitejā un tur par tiem arī vienoties.
D.Šmits, informē, ka ir piedalījies Latvijas sarunās ar Eiropas Komisijas (turpmāk –
EK)pārstāvjiem, kur EK atbildīgām amatpersonām tika uzdots jautājums par iespēju grozīt
regulas un mainīt atbalsta nosacījumus tajās. EK pamatā nav ļoti atsaucīga, tomēr varētu
būt iespēja sagatavot Latvijas interesēm atbilstošus priekšlikumus nacionālajā līmenī,
kurus pēc tam apspriestu ES Padomē ar visām dalībvalstīm. Iespējams, ka pastāv iespēja
panākt atkāpes atsevišķās zivsaimniecības nozares atbalsta jomu skarošās regulās.
D.Šmits papildus pamato iesniegtā priekšlikuma piekto projektu atlases kritēriju, kas ļautu
nevalstiskām organizācijām iesaistīties projektu atlasē, lai nodrošinātu racionālāku
projektu īstenošanu un atbalsta izlietošanu. Punkta mērķis nekādā gadījumā nav
paredzēts, lai lobētu noteiktus uzņēmējus, piemēram, Latvijas Zivrūpnieku savienības
biedrus.
I.Cīrulis uzsver, ka būtu nepieciešams panākt publisko finansējumu 60% apmērā no
projekta vērtības neatkarīgi no projekta īstenotāja uzņēmuma lieluma un nodarbināto
skaita. Šodienas apstākļos vairāk jāpievērš uzmanība jau esošajiem zvejas produktu
apstrādes uzņēmumiem un to saglabāšanai, jo tie lielāko daļu no saražotās produkcijas
eksportē un maksā ievērojamus nodokļus. Tuvākajā laikā nebūtu lietderīgi būvēt jaunus
zvejas produktu apstrādes uzņēmumus.
R.Vējonis uzskata, kas regulu grozīšana ir ļoti sarežģīts process. Turklāt jāņem vērā, ka
nosakot nacionālā līmenī vienpusējas ar ES likumdošanu nesaskaņotas atkāpes, var tikt
pārkāpti ES noteiktie atbalsta nosacījumi, kas radītu lielas soda sankcijas valstij.

N.Riekstiņš informē, ka jautājums par publisko finansējumu 60% apmērā no projekta
vērtības visiem zivju apstrādes uzņēmumiem Eiropas Zivsaimniecības fonda regulas
kontekstā tiek risināts jau ilgāku laiku. Zemkopības ministrija Eiropas Komisijai tuvākajā
laikā iesniegs vēstuli ar lūgumu pārskatīt minēto atbalsta intensitātes nosacījumu, piešķirot
atkāpi uz noteiktu laiku. Pēc Eiropas Komisijas pārstāvju vērtējuma varētu pastāvēt
iespēja šādu vai līdzīga veida atkāpi iekļaut Padomes 2008. gada 24. jūlija regulā (EK)
Nr.744/2008 par īpašu pagaidu darbību ekonomikas krīzes skarto Eiropas Kopienas zvejas
flotes pārstrukturēšanas veicināšanai (turpmāk – Padomes regula Nr.744/2008).
N.Riekstiņš arī uzsver, ka nepieciešams meklēt sabiedrotās valstis ar līdzīgām problēmām,
lai nodrošinātu vajadzīgā lēmuma pieņemšanu Eiropas Savienībā, kas aktīvi arī tiek darīts
Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā līmenī.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome par darba kārtības 1. punktu nolēma:
1) Priekšlikumus par projektu atlases vērtēšanas kritēriju iespējamām izmaiņām
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumam „Zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde” nepieciešams izvērtēt Uzraudzības komitejas izveidotās
darba grupas līmenī;
2) Zemkopības ministrijai iesniegt Eiropas Komisijai priekšlikumu par publisko
finansējumu 60% apmērā no projekta vērtības arī lielajiem zivju apstrādes
uzņēmumiem Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta pasākuma „Zvejas un
akvakultūras produktu apstrāde” ietvaros tā izskatīšanai Eiropas Komisijas
institūcijās.
2. Par Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākuma „Ūdens vides pasākumi”
sagatavošanu un ieviešanu - iesniedzamie dokumenti, termiņi un finansējums.
E.Kubliņa informē, ka noteikumu projekts tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2009.
gada 22. janvārī. Pēc ministriju saskaņojumu saņemšanas ir veikti vairāki noteikumu
projekta precizējumi. Tālāk tiek sniegta informācija par minētajiem precizējumiem un
atbalsta pieteikuma iesniegšanas un piešķiršanas kārtību (skatīt šī protokola pielikumu Nr.
1). Vēl E.Kubliņa informē par noteikumu projekta komentāriem, kas saņemti no Latvijas
Zivju audzētāju asociācijas, kas laika trūkuma dēļ vēl nav izvērtēti un iekļauti
precizējumos.
R.Vējonis atzīmē, ka Zemkopības ministrijai vēl būtu jāveic pēdējo iesniegto komentāru
izvērtēšana par sagatavoto noteikumu projektu. Papildus R.Vējonis jautā, cik ilgu laiku
aizņems atbalsta saņemšanas laiks no pretendenta pieteikšanās līdz atbalsta izmaksai.
Norāda, ka šībrīža ekonomiskajos apstākļos būtu nepieciešams rīkoties pēc iespējas ātrāk.
E.Kubliņa informē, ka laiks no pieteikšanās atbalsta pasākumam līdz atbalsta izmaksai ir
pieci mēneši, tomēr Lauku atbalsta dienests praksē šobrīd ir samazinājis projektu
izskatīšanas laiku līdz 3 mēnešiem.
E.Tinte jautā, kādēļ noteikumu projekta 5.5. punktā par obligātu prasību ir noteikta dīķu
mēslošana ar cietajiem kūtsmēsliem.
N.Riekstiņš atbildot uz jautājumu norāda, ka 5.5. punkta noteikumi ir sagatavoti saskaņā
ar atbalsta nosacījumu izstrādes projekta ieteikumiem un LZRA atzinumu par to, ka ir
jāizmanto organiskie cietie mēslošanas līdzekļi, jo tie ir visvairāk atbilstoši paaugstinātām
vides aizsardzības prasībām. Izstrādājot atbalsta pasākuma noteikumu projektu šis
ieteikums tika ņemts vērā.
E.Tinte uzskata, ka 5.5. punkts varētu būt diskutabls.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome par darba kārtības 2. punktu nolēma
atbalstīt noteikumu projekta par Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
pasākuma „Ūdens vides pasākumi” ieviešanu tālāku virzīšanu uz Ministru

kabinetu, to papildus precizējot un ņemot vērā Latvijas zivju audzētāju
asociācijas iesniegtos priekšlikumus.
3. Paredzēto atbalsta pasākumu nosacījumu apspriešana par 2008. gada
degvielas krīzes laikā skarto zvejas floti.
R.Vējonis informē, ka šis jautājums jau iepriekš skatīts Zivsaimniecības konsultatīvajā
padomē, kur padomes locekļi vienojās par ieviešamajiem atbalsta pasākumiem degvielas
krīzes skartajai zvejas flotei, tomēr pasākumu izvērtēšanas gaitā ir radušās šaubas par
atsevišķu pasākumu ieviešanas lietderību.
N.Riekstiņš informē, ka uz iepriekš pieņemtā lēmuma pamata ir izstrādāti grozījumi
Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr. 845 „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku
selektivitāte”” (turpmāk – noteikumi Nr.845), grozījumi Ministru kabineta noteikumos
Nr.323 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta iešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai
pasākumam „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana”” (turpmāk - noteikumi Nr.323) un
izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts par flotes pielāgošanas shēmām.
Grozījumu izstrādes gaitā un iedziļinoties Padomes regulas Nr. 744/2008 nosacījumos, kā
arī tiekoties ar nozares pārstāvjiem, tika konstatēts, ka izvirzītie nosacījumi nav pietiekoši
izdevīgi, lai zvejniekiem būtu interese realizēt pasākumus flotes pielāgošanas shēmu
īstenošanai. Ministru kabineta noteikumu projektā par flotes pielāgošanas shēmām
paredzēts veikt divu veidu pasākumus, kas ir savā starpā saistīti: kuģu modernizāciju un
kuģu sagriešanu metāllūžņos. Bet, ņemot vērā, ka veicot kuģa modernizāciju (dzinēja
nomaiņu) uz kuģiem, kuru garums ir lielāks par 12 metriem, ir jāsamazina kuģa dzinēju
jaudu par 20%, flotes pielāgošanas shēmas modernizācijas daļas pasākumu realizācija
Latvijas zvejas kuģu īpašniekiem kļūst nepievilcīga. Turklāt jāņem vērā, ka jau darbojas
atsevišķs pasākums par kuģu sadalīšanu metāllūžņos, kam ir izstrādāti gan noteikumi, gan
nosacījumi, tāpēc nav lietderīgi turpināt izstādāt noteikumu projektu par flotes
pielāgošanas shēmām un veikt administratīvās darbības šo noteikumu ieviešanai. Tā vietā
N.Riekstiņš ierosina padomei labāk vienoties par jaunas trešās kārtas atvēršanu zvejas
aktivitāšu pilnīgai pārtraukšanai, nepārsniedzot kuģu ekspluatācijas pārtraukšanas shēmā
2008.gadam plānoto zvejas flotes vienību samazinājumu, kas ir noteikts atbilstoši
noteikumu Nr.323 1.pielikumam, kā arī vienlaikus atzīt par nelietderīgu flotes pielāgošanas
shēmas noteikumu projekta tālāku izstrādāšanu. Līdz ar to būtu atceļams Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes 2008. gada 4. septembra sēdes Nr. 32 protokola otrajā punktā
nolemtais, ka Latvijā nepieciešams veikt darbības, lai nodrošinātu Padomes regulā Nr.
744/2008 paredzētā flotes pielāgošanas shēmas pasākuma ieviešanu.
I.Voits atbalsta N.Riekstiņa priekšlikumu un piekrīt viņa argumentācijai.
I.Markuševskis informē, ka uz pirmo un otru kārtu pastāvīgai zvejas darbību pārtraukšanai
bija pieteikušies daudzi kuģi, bet šobrīd palikuši tikai daži kuģi, kas varētu pretendēt uz to
sadalīšanu, jo neatbilst izvirzītājiem nosacījumiem par zvejā pavadīto laiku iepriekšējos
gados. Savukārt, flotes pielāgošanas shēmā zvejas kuģu sagriešanas nosacījumi bija
nedaudz vieglāk izpildāmi. Tāpēc ierosina izvērtēt esošo nosacījumu maiņas iespēju
pasākumam Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana, lai atvieglotu pieteikšanās kārtību.
N.Riekstiņš uzsver, ka, pirmkārt, grozījumu gadījumā rastos jautājums par to, ka zvejas
kuģu sagriešanas 3.kārtu nevarētu atvērt īsā laika posmā. Grozījumu veikšana to varētu
aizkavēt pat par pusgadu. Otrkārt, iepriekš konsultējoties ar zvejnieku sabiedriskajām
organizācijām tika atbalstīts priekšlikums par trešās kārtas atvēršanu, balstoties uz
esošajiem nosacījumiem.
I.Voits apstiprina savu piekrišanu ātrākai rīcībai, un atzīmē, ka šobrīd asociācija ir
apzinājusi piecus zvejas kuģus, kas var izpildīt esošos nosacījumus un pieteikties trešajai
kārtai uz sadalīšanu metāllūžņos.
N.Riekstiņš vēl informē par grozījumiem noteikumos Nr.845 un atzīmē, ka tos saskaņā ar
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes iepriekšējo lēmumu paredzēts pieņemt tuvākajā
laikā un tie būs pieejami visai flotei, kura spēs izpildīt attiecīgos nosacījumus.

Zivsaimniecības konsultatīvā padome par darba kārtības 3. punktu nolēma
1) atzīt par nelietderīgu turpmāku pasākuma noteikumu izstrādāšanu saskaņā ar
ES Padomes Regulu Nr. 744/2008 saistībā ar Zvejas flotes pielāgošanas shēmu
ieviešanu;
2) atbalstīt Rīcības Programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanai Latvijā
pasākuma "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana" trešās kārtas ātrāku
atvēršanu, nepārsniedzot Kuģu ekspluatācijas pastāvīgās pārtraukšanas shēmā
2008.gadam plānoto zvejas flotes vienību samazinājumu atbilstoši Ministru
kabineta 2008.gada 6.maija noteikumu Nr.323 „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas
aktivitāšu pilnīga pārtraukšana”” 1.pielikumam;
3) atbalstīt grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos
Nr.845 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam
"Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte", kuri izstrādāti
saskaņā ar ES Padomes Regulas (EK) Nr. 744/2008 7.panta nosacījumiem.”
4. Par kritisko situāciju Latvijas zvejas produktu apstrādes sektorā un
nepieciešamajiem pasākumiem situācijas stabilizēšanai.
I.Cīrulis raksturo pēdējā laikā izveidojušos situāciju zivju apstrādes sektorā. Tiek sniegta
informācija, ka uzņēmumu apgrozījums, salīdzinot 2008. un 2009. gada janvāri ir sarucis
par aptuveni 70%. Sakarā ar valūtas devalvāciju Neatkarīgo Valstu Savienības (turpmāk –
NVS) valstīs, kur atrodas Latvijas lielākie eksporta tirgi, Latvijas zivju produkcija ir kļuvusi
nekonkurētspējīga. Tas ir radījis zaudējumus Latvijas zvejas produktu apstrādes sektoram,
jo produkcijas tirgus cena minētajos tirgos ir zem pašizmaksas. Vidēji vienas 160 g
konservu kārbas cena ir par 0,03-0,04 Ls zemāka par pašizmaksu. Šobrīd vērojama
tendence, ka produkcija uzkrājas noliktavās, aug uzņēmumu parādsaistības. Turpinoties
šādai tendencei, tuvāko divu - trīs mēnešu laikā zivju apstrādes uzņēmumi apturēs
ražošanu, kas varētu izraisīt bankrotus un masveida nodarbināto atlaišanu. I.Cīrulis
izklāsta priekšlikumus un idejas situācijas stabilizēšanai. Pirmkārt, vislabāk būtu dot tiešu
finansiālo atbalstu zvejas produktu ražošanai, jo tas pašreiz būtu visvairāk nepieciešams,
bet diemžēl to reāli nav iespējams īstenot. Otrkārt, būtu jācenšas samazināt vai atcelt
ievedmuitu Latvijas zvejas produktiem valstīs, kas atrodas Austrumu virzienā. Treškārt, ko
tiešām reāli varētu īstenot būtu dažādu nodevu un citu valsts pakalpojumu maksājumu, kā
arī nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) samazinājums uzņēmumu dīkstāves
laikā. Ceturtkārt, ļoti svarīgi būtu apgrozāmo līdzekļu kreditēšanas nodrošināšana.
D.Šmits papildina, ka būtu nepieciešams palīdzēt uzņēmumiem tikai uz laiku, kamēr
nostiprinās valūtas kurss, kas varētu būt 6 līdz 12 mēneši. Līdz tam uzņēmumi nevarētu
strādāt ar pilnu jaudu, bet spētu saglabāt ražošanas apjomus vismaz 30-40% apmērā. Šī
apjoma noturēšana ir būtiska, jo apturēta ražošana un darbinieku atlaišana pēc tam
pagarinās ražošanas atsākšanas procesu, salīdzinot ar to, ja nāktos vienkārši palielināt
ražošanas jaudu. Turklāt valstij ražošanas apturēšana būtu papildu slodze, jo tā
nesaņemtu nodokļus no ražošanas uzņēmumiem un būtu jāmaksā sociālais pabalsts
atlaistajiem. Lai panāktu uzņēmumu saglabāšanu esošajā situācijā, D.Šmits piedāvā
vairākus risinājumus. Pirmkārt, izveidot subsidētas darba vietas, kur valsts apmaksātu
daļu no darba ņēmēja ikmēneša atalgojuma. Otrkārt, pārskatīt NĪN un atlikt tā iekasēšanu
uz noteiktu laiku uzņēmumiem, kuri ir dīkstāvē. Tāpat D.Šmits ierosina Zemkopības
ministrijai izstrādāt informatīvu ziņojumu Ministru kabinetam par situāciju zvejas produktu
apstrādes sektorā un par situācijas stabilizācijai nepieciešamiem pasākumiem.
R.Vējonis piekrīt D.Šmita ierosinājumam uzdot Zemkopības ministrijai izstrādāt
informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam par situāciju zivju produktu apstrādes sektorā.
Šajā sakarā R.Vējonis lūdz Latvijas Zivrūpnieku savienību iesniegt Zemkopības ministrijai
situācijas un to izraisošo pamatproblēmu aprakstu, kas būtu pamats informatīvā ziņojuma
sagatavošanai. Vēl R.Vējonis informē, ka drīzumā tiks veikta Starptautiskā Valūtas fonda
(turpmāk – SVF) aizdevuma Latvijai sadale, tāpēc Zemkopības ministrijai vajadzētu sekot
šim procesam un izvērtēt iespēju kādā no SVF aizdevuma apakšprogrammām ietvert arī

zivsaimniecību. Tāpat R.Vējonis informē, ka pašlaik Ekonomikas ministrijā tiek gatavoti
grozījumi nodokļu politikā, kas skars arī NĪN.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome par darba kārtības 4. punktu nolēma
atbalstīt Latvijas Zivrūpnieku savienības priekšlikumu par informatīvā ziņojuma
sagatavošanu Ministru kabinetam par situāciju zvejas produktu apstrādes
sektorā un situācijas stabilizācijai nepieciešamajiem pasākumiem. Zemkopības
ministrijai informatīvais ziņojums jāsagatavo sadarbībā ar Latvijas Zivrūpnieku
savienību, lūdzot iesniegt Zemkopības ministrijā zvejas produktu apstrādes
sektora situācijas un to izraisošo pamatproblēmu aprakstu.
5. Dažādi
5.1. Par Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta projektu iesniegumu
pieņemšanas kārtām.
N.Riekstiņš informē par Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumiem izsludinātajām
projektu iesniegumu pieņemšanas kārtām.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome nolēma pieņemt zināšanai N. Riekstiņa
sniegto informāciju.
5.2. Par grozījumiem darba grupas „Akvakultūras ilgtspējības attīstības un
vadības stratēģijas Latvijā” sastāvā.
N.Riekstiņš informē par darba grupas „Akvakultūras ilgtspējības attīstības un vadības
stratēģijas Latvijā” sastāvu, kas tika apstiprināts ar Zivsaimniecības konsultatīvās padomes
2007. gada 21. februāra sēdes protokola Nr. 27 otro punktu, un nepieciešamību veikt triju
darba grupas locekļu – N. Riekstiņa, E. Kubliņas un G. Ozoliņas amata nosaukumu maiņu.
Minētie amati ir mainījušies saistībā ar Valsts zivsaimniecības pārvaldes reorganizāciju un
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politikas departamenta izveidošanu.
Padomes locekļi atbalsta N.Riekstiņa priekšlikumu.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome nolēma apstiprināt precizējumus darba
grupas „Akvakultūras ilgtspējības attīstības un vadības stratēģijas Latvijā”
sastāvā, veicot šādu darba grupas locekļu amata nosaukumu izmaiņas:
1) N.Riekstiņš – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politikas departamenta
direktors;
2) E.Kubliņa – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politikas departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja vietniece;
3) G.Ozoliņa – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politikas departamenta
Iekšējo ūdeņu un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece.
5.3. Par starptautisko projektu realizācijas iespējām zivsaimniecībā.
N.Riekstiņš informē par Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu departamenta
Starptautisko projektu nodaļas sagatavoto informatīvo materiālu par starptautisko projektu
realizācijas iespējām Latvijā.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome nolēma pieņemt zināšanai Zemkopības
ministrijas sagatavoto informāciju par starptautisko projektu realizācijas
iespējām Latvijā.
5.4. Par Latvijas Zivsaimnieku asociācijas vēstuli Zivsaimniecības konsultatīvajai
padomei.

R.Vējonis informē par Latvijas Zivsaimnieku asociācijas Zivsaimniecības konsultatīvās
padomes sēdes laikā iesniegto vēstuli par Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu
pārvaldes (VVD JIŪP) inspektoru materiālās stimulēšanas sistēmas maiņu un norāda, ka
šobrīd valstī ir izveidojusies tik sarežģīta finansiālā situācija, ka būtu ļoti grūti veikt
nozīmīgas izmaiņas pastāvošajā finanšu resursu izmantošanu regulējošā likumdošanā.
Papildus atzīmē, ka saskaņā ar 2008. gada 12.decembra likumu „Par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” valsts iestādēs 2009. gadā
vispār nedrīkstēs izmaksāt prēmijas. Kopumā R.Vējonis piekrīt, ka normālā situācijā
prēmēšanu attiecīgajā valsts institūcijā noteikti būtu jāgarantē tieši no valsts
pamatbudžeta dotācijas, nevis pastarpināti ar Zivju fonda starpniecību.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome nolēma pieņemt zināšanai R.Vējoņa sniegto
informāciju par prēmēšanas sistēmu Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu
pārvaldes inspektoriem, tai skaitā informāciju par 2008. gada 12.decembra
likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību
2009.gadā” noteiktajiem prēmēšanas ierobežojumiem.
5.5. Par valsts zivju audzētavu iespējamo privatizāciju.
Ē.Urtāns uzdod jautājumu par Latvijas Zivju resursu aģentūras pakļautībā esošo valsts
zivju audzētavu iespējamo privatizāciju.
N.Riekstiņš informē, ka Latvijas Zivju resursu aģentūra bija iesniegusi Zemkopības
ministrijā priekšlikumus par izmaiņu veikšanu saistībā ar zivju audzētavu turpmāko
darbību, jo ar valsts pamatbudžeta samazinājumu tika ierobežots budžeta finansējums arī
aģentūrai. Latvijas Zivju resursu aģentūra sākotnēji piedāvāja apturēt četru valsts zivju
audzētavu „Ķegums”, „Brasla”, „Kārļi” un „Sērene” darbību, tomēr pašreiz Zemkopības
ministrijā tiek izvērtēta to saglabāšanas iespēja valsts apsaimniekošanā vai iznomāšana.
Tāpēc šis jautājums vēl arvien ir atklāts un tiks risināts Zemkopības ministrijā izveidotās
darba grupas līmenī.
Ē.Urtāns izsaka vēlmi piedalīties darba grupā par valsts zivju audzētavu iespējamo
iznomāšanu.
N.Riekstiņš informē, ka šāda iespēja noteikti pastāv, jo darba grupa ir atvērta sadarbības
parteriem.
R. Vējonis pauž viedokli, ka zivju audzētavas būtu jāatstāj valsts īpašumā, jo tās ir būtisks
atspaids dabiskajiem zivju resursiem un nodrošina iekšējo ūdeņu zvejas, kā arī
makšķerēšanas iespēju produktivitāti.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome nolēma pieņemt zināšanai Zemkopības
ministrijas sniegto informāciju par Latvijas Zivju resursu aģentūras audzētavu
iespējamās nomas izvērtēšanu un ierosināja darba grupā iekļaut ieinteresētos
nozares sabiedrisko organizāciju pārstāvjus.
5.6. Par zvejas attīstību iekšējos ūdeņos
J.Dančauskis jautā R.Vējonim ministra viedokli par zvejas attīstības iespējām iekšējos
ūdeņos.
R. Vējonis skaidro, ka viņaprāt, zvejas kārtību iekšējos ūdeņos būtu jāmaina, jo tai ir jābūt
bāzētai uz reģistrētiem komerciāliem uzņēmumiem, kas saņem licences un zvejo tad, kad
ir atļauts un iegūst zivis tik, cik ir atļauts. Savukārt pastāvošās sistēmas trūkums ir tāds,
ka liela daļa zvejas tīklu limitu tiek iedalīta pašpatēriņa zvejai.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome nolēma pieņemt zināšanai R.Vējoņa
viedokli par zvejas kārtību un tās attīstības iespējām iekšējos ūdeņos.

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks
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