ZIVSAIMNIECĪBAS KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES
protokols Nr.33
Rīgā 2008. gada 13.novembrī
Zivsaimniecības konsultatīvā padomes sēde notiek Zemkopības ministrijā, 3.stāva konferenču zālē.
Sēde sākās plkst. 10:00 un beidzās plkst. 11:30. Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdi vada
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, Zemkopības ministrs M. Roze.
Darba kārtība:
1. Latvijai iedalītās zvejas iespējas 2009. gadā un Latvijas nozvejas kvotu sadales
principi zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī. (ziņo: Valsts zivsaimniecības
pārvalde)
2. Latvijai tāljūrā pieejamo zvejas iespēju un zvejā izmantojamās flotes
izvērtējums (ziņo: Valsts zivsaimniecības pārvalde)
3. Ar Valsts zivsaimniecības pārvaldes reorganizāciju saistītie jautājumi zvejas
limitēšanā, zvejas tiesību iznomāšanā un regulēšanā. (ziņo: Valsts
zivsaimniecības pārvalde)
4. Dažādi. Par Zemkopības ministrijas konferenci „Attīstības iespējas Latvijas
Zivsaimniecības fonda 2007.-2013.gadam ietvaros” (ziņo: Zemkopības ministrija)
Sēdē piedalās Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi:
M. Roze – Zemkopības ministrs, Zivsaimniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs;
N.Riekstiņš – Valsts zivsaimniecības pārvaldes priekšnieks, Zivsaimniecības konsultatīvās padomes
priekšsēdētāja vietnieks;
I.Voits- Latvijas Zivsaimnieku asociācijas prezidents;
J.Pētersons- Latvijas Zivsaimnieku asociācijas padomes loceklis;
O.Jankovskis - Latvijas Zivsaimnieku asociācijas padomes loceklis;
I.Markuševskis - Kurzemes Zvejnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs;
M.Vītiņš – Latvijas Zivju resursu aģentūras direktors;
F.Klagišs – Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktora vietnieks;
O.Ņemeņonoks - Latvijas Zivju audzētāju asociācijas izpildinstitūcijas loceklis;
I.Āboliņa vietā ar pilnvarojumu sēdē piedalās A.Grundulis- Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un
valsts atbalsta departamenta direktora vietnieks.
Sēdē nepiedalījās Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi:
I.Cīrulis- Savienība „Rīgas šprotes” padomes priekšsēdētājs;
A.Blohins- Nacionālās Zvejniecības ražotāju organizācijas valdes loceklis.
J.Bubišs - Latvijas Zivrūpnieku savienības pārstāvis;

V.Ķepīte - Pārtikas un veterinārā dienesta Zvejas produktu uzraudzības sektora vadītāja;
G.Šķesters- Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;
M.Smila- Latvijas Zivsaimniecības un pārtikas darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja;
Ē.Urtāns- Latvijas Zvejnieku federācijas priekšsēdētājs;
J.Kokainis - Latvijas Zvejnieku federācijas pārstāvis, Liepājas rajona ezeru zvejnieku biedrības valdes
priekšsēdētājs;
E.Tinte- Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks;
Pārējie Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki:
E.Kubliņa- Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības
atbalsta nodaļas vadītājas vietniece;
A.Stahovskis – Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais referents;
G.Korņilovs –Latvijas Zivju resursu aģentūras Pētījumu departamenta vadītājs, direktora vietnieks;
A.Kozlovskis - Latvijas Zivju resursu aģentūras Informācijas un datu centra vadītājs;
J.Dančauskis – Latvijas Zvejnieku federācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks;
D.Šmits- Latvijas Zivrūpnieku savienības prezidents;
D.Kļaveniece – Nacionālās ziņu aģentūras „LETA” žurnāliste.
Protokolē:
L.Celmiņa- Valsts zivsaimniecības pārvaldes Ražošanas attīstības un stratēģiskās plānošanas nodaļas
pārvaldes vecākā referente.
Sēdes gaita:
M.Roze atklāj Zivsaimniecības konsultatīvās padomes 33.sēdi un informē par saņemto pilnvarojumu
A.Grundulim- Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktora
vietniekam piedalīties sēdē I.Āboliņa vietā.
Padomes sēdes darba kārtībā ir trīs jautājumi, no kuriem divi saistīti ar zvejas iespējām Baltijas jūrā un
tāljūrā, bet viens- ar informāciju par Valsts zivsaimniecības pārvaldes reorganizācijas pasākumiem. Pie
dažādiem jautājumiem vēl tiks sniegta informācija par Zemkopības ministrijas organizējamo konferenci
„Attīstības iespējas Latvijas zivsaimniecības nozarei Eiropas Zivsaimniecības fonda 2007-2013.gadam
ietvaros”
D.Šmits pie dažādiem jautājumiem vēlas sniegt papildus informāciju par pašreizējo situāciju
zivrūpniecības nozarē.
Pēc sēdes atklāšanas M.Roze aicina sākt izskatīt paredzētos dienas kārtības jautājumus.
1. Latvijai iedalītās zvejas iespējas 2009. gadā un Latvijas nozvejas kvotu sadales
principi zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī.
N.Riekstiņš prezentē informāciju par Latvijai iedalītajām zvejas iespējām 2009.gadam (pilnu
prezentāciju skatīt protokola pieliekumā Nr.1).

Savā ziņojumā N.Riekstiņš norāda, ka kvotu jautājums ir ļoti svarīgs nozarei, tāpēc to katru gadu izskata
Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē.
Sīkāk skarot zvejas iespēju sadales jautājumus, N.Riekstiņš informē, ka mencu zvejai jūrā pavadāmo
dienu skaits ir samazināts atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtajam mencu ilgtermiņa saglabāšanas
plānam. Vēl atzīmē, ka Eiropas Savienības Padomes sēdē saistībā ar zvejas dienām tika pieņemta
Eiropas Komisijas deklarācija par situācijas izvērtēšanu nākamajā gadā ,ja kādai no dalībvalstīm
radīsies problēmas ar zvejas dienu izmantošanu, lai attiecīgos nosacījumus nepieciešamības gadījumā
varētu mainīt un pilnveidot.
Eiropas Savienības Padomes sēdē Latvija uzsvēra, ka tai nav pieņemams regulā pielietotais
mehānisms zvejas iespēju tālākai samazināšanai, ja vienlaikus notiek intensīva zvejas flotes kapacitātes
sabalansēšana ar pieejamiem zivju resursiem. Tas tiek darīts ar mērķi, lai zvejniekiem būtu iespēja
zvejot visa gada garumā, kā arī Latvijas situāciju nevar salīdzināt ar valstīm, kurās zveja tiek organizēta,
izmantojot „olimpisko” principu, kad visa flote valstij iedalīto nozvejas kvotu iespējams var apgūt pat 80
vai mazāk zvejas dienās.
Savukārt saistībā ar brētliņām N.Riekstiņš atzīmē, ka Latvija bija vienīgā no dalībvalstīm, kura Eiropas
Savienības Padomes sēdē pieprasīja piemērot mazāku samazinājumu kopējai pieļaujamajai nozvejai
nevis piedāvātos 15%, ko ar savu uzstājību arī panāca, jo tika pieņemts 12% samazinājums un tas ir
būtisks ieguvums zvejniecības sektoram.
Tāpat N. Riekstiņš informē par plānoto limitu apjomu piekrastes zvejai, kas tiks noteikts atbilstoši
Zvejniecības likumam. Reņģu zvejai Rīgas Jūras līcī tiks saglabāts esošais nozvejas apjoms, savukārt
mencu zvejā būs aptuveni 10% zvejas iespēju pieaugums. Limitu sadalē pašvaldību piekrastes ūdeņos
2009. gadam tiks izmantoti tie paši principi, kas bija šim gadam, jo tos vairs nevar mainīt sakarā ar
grozījumiem Zvejniecības likumā. Plānots, ka turpmāk limitu sadales nosacījumi zvejai piekrastes
ūdeņos, kā arī aiz piekrastes ūdeņiem tiks iestrādāti Ministru kabineta noteikumos.
N.Riekstiņš vēlas, lai Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi akceptētu, ka jūras zvejā aiz
piekrastes ūdeņiem 2009.gadam tiek pielietoti esošie zvejas iespēju sadales principi, jo Zvejniecības
likuma grozītās normas vairs neļauj tos īpaši variēt. Par zvejas limitu sadales nosacījumiem nākamajā
gadā tāpat būs jāpieņem Ministru kabineta noteikumi un nepieciešamības gadījumā tajos varēs iekļaut
pārskatītus principus. Jāņem vērā, ka turpmāk Valsts aģentūra „Latvijas Zivju resursu aģentūra” būs
atbildīga par limitu sadali zvejniekiem. Aģentūra zvejai aiz piekrastes ūdeņiem izmantos kritērijus, kas
būs Ministru kabineta noteikumos. Tomēr aprēķinu principi acīmredzot tiks saglabāti kā līdz šim, jo tie ir
jau sekmīgi pielietoti vairāku gadu garumā.
Vēl N.Riekstiņš atzīmē, ka limitu sadale ar Ministru kabineta noteikumiem droši vien nenodrošinās
nepieciešamo elastību, kas ir ļoti vajadzīga zvejas regulēšanā, tāpēc strādājot ar jaunajiem Ministru
Kabineta noteikumiem būtu jāparūpējas, lai lēmumu pieņemšanā par limitu sadali tiktu paredzēta
operatīvu izmaņu iespēja vai cita veida elastība.
M.Vītiņš izsaka bažas par nesadalītās kvotas iedalīšanas iespējām zvejniekiem gada nogalē, kā tas tika
darīts līdz šim.
M.Roze uzskata, ka noteikumi būtu jāveido tā, ka pamatnosacījumus izdod Ministru kabinets, bet
nozares institūcijas tālāk var patstāvīgi pieņemt un nepieciešamības gadījumā koriģēt savus lēmumus.
Vēl norāda, ka nozares pārstāvjiem būtu stingrāk jāuzsver savas intereses runājot Baltijas jūras
Reģionālajā konsultatīvajā padomē, jo tad Latvijai būtu vieglāk aizstāvēt savu pozīciju Eiropas
Savienības Padomē, to pamatojot ar nozares vajadzībām.
N.Riekstiņš atzīmē, ka Ministru kabineta noteikumu izstrādi, kuru aizsākusi Valsts zivsaimniecības
pārvalde, nākotnē turpinās Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politikas departaments un šajā
darbā aktīvi tiks iesaistīti arī nozares pārstāvi.
I.Voits ir priecīgs, ka ministrs aktīvi aizstāv zvejnieku intereses Eiropas Savienības Padomes sēdēs.
Papildus atzīmē, ka ir satraukts par reņģu zveju Rīgas jūras līča piekrastē. Zvejniecības likumā ir
noteikts, ka limitam zvejai piekrastē ir jābūt ne mazākam kā iepriekšējā gadā. Teorētiski var rasties
situācija, ka viss Latvijas kopējais limits būtu atdodams piekrastei un tikai piekrastē varētu notikt zveja.
Šādā situācijā zvejnieki, kuri zvejo aiz piekrastes, būs lieli zaudētāji.

M.Roze uzskata, ka attiecīgā likuma redakcija nav īsti laba, tāpēc būtu jāgatavo konstruktīvi priekšlikumi
un jādiskutē par Zvejniecības likuma iespējamām izmaiņām.
Otra lieta, par ko I.Voits ir uztraucies - tuvākajā laikā tiks parakstīti līgumi par kompensācijām par zvejas
kuģu sagriešanu. Piecas firmas pēc kuģu sagriešanas beigs savu darbību tāpēc ir svarīgi, vai saskaņā
ar Zvejniecības likuma grozījumiem šo firmu zvejas limitus varēs izmantot citi zvejnieki un vai tas tiks
atrunāts arī plānotajos Ministru kabineta noteikumos.
N.Riekstiņš paskaidro, ka, tos limitus, kas paliek, pēc tam, kad attiecīgā firma tiek likvidēta, nodod
komercdarbības licenci un pārtrauc zvejas tiesību nomu, var sadalīt pārējiem zvejniekiem.
Tāpat atzīmē, ka šobrīd vēl darbojas attiecīgie Ministru kabineta noteikumi, kuri paredz pašreizējo limitu
sadales sistēmu un tikai līdz 2009. gada 31.decembrim tiks izstrādāti jauni Ministru kabineta noteikumi
par limitu sadali un izmantošanu jūras piekrastē.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome nolēma atbalstīt Valsts zivsaimniecības
pārvaldes prezentācijā sniegtos priekšlikumus par nozvejas limitu noteikšanu
2009.gadam un turpināt izmantot 2008. gadā un iepriekšējos gados jau
pielietotos limitu noteikšanas un sadales principus.
2. Latvijai tāljūrā pieejamo zvejas iespēju un zvejā izmantojamās flotes
izvērtējums.
N.Riekstiņš atgādina, ka iepriekšējā padomes sēdē tika izvirzīts jautājums, vai nebūtu papildus jāvērtē
tāljūras zvejas flotes attīstības iespējas, saistībā ar tās kapacitātes sabalansēšanas iespējamo
nepieciešamību, kas pēc pašreizējā zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna nav paredzēta.
Latvijas tāljūras zvejas flotē darbojas astoņi kuģi, lielākā daļa no tiem veic zveju Mauritānijas ūdeņos.
Tur Latvijai ir nozīmīgākā zvejas aktivitāte un arī lielākie nozvejas apjomi tāljūrā. Atbilstoši zvejnieku
interesēm Latvija regulāri cenšas papildināt licenču skaitu zvejai šajos ūdeņos.
Mauritānijas ūdeņos Latvijas kuģi zvejo saskaņā ar Eiropas Kopienas nolīgumu par zveju Mauritānijas
Islāma Republikas Ekskluzīvajā Ekonomiskajā zonā. 2004. gadā tur zvejoja tikai trīs kuģi, bet šobrīd
licences jau ir sešiem kuģiem un Latvija ir aktīvākā zvejas valsts šajā reģionā.
Marokas ūdeņos nav tik lielas zvejas iespējas kā Mauritānijas ūdeņos, tomēr vairāki Mauritānijas
ūdeņos zvejojošie kuģi periodiski piedalās zvejā arī Marokas ūdeņos.
Šajā sakarā N.Riekstiņš atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas atsaucību, piešķirot Latvijai papildus zvejas
iespējas Mauritānijas ūdeņos.
M.Roze piebilst, ka kopējie pieļaujamie nozvejas apjomi Mauritānijas ūdeņos ar jauno līguma protokolu
tika samazināti, tomēr tām valstīm, kuras aktīvāk izmanto savas zvejas iespējas, būs tiesības pieprasīt
papildus zvejas limitus.
Tālāk N.Riekstiņš norāda, ka starptautiskajos ūdeņos Ziemeļrietumu Atlantijas Zvejniecības
organizācijas (NAFO) un Ziemeļaustrumu Atlantijas Zvejniecības komisijas (NEAFC) zvejas rajonos
darbojas divi kuģi, kuri galvenokārt iesaistījušies sarkanasaru un garneļu zvejā.
Sarkanasaru zvejas iespējas ir diezgan mazas, tādēļ Latvija cenšas iegūt papildus iespējas šo zivju
zvejai nozvejas kvotu apmaiņas ceļā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Tālākās prezentācijas gaitā padomes dalībnieki tiek iepazīstināti ar visām Latvijai pieejamajām zvejas
iespējām tāljūrā.
Izvērtējot esošo situāciju N.Riekstiņš uzskata, ka zvejas iespējas ir atbilstošas zvejā iesaistītajam kuģu
skaitam un nav nepieciešamības likvidēt vai izslēgt no zvejas kādu no kuģiem, jo tad vairs nebūtu
vajadzīgās kapacitātes, lai apgūtu Latvijai piešķirtās zvejas iespējas.
Bez tam daži tāljūras zvejnieki plāno iesaistīt zvejai okeāna ūdeņos vēl papildus kuģus, kā, piemēram, ir
izteikta vēlme zvejot ar vienu kuģi Klusā okeāna Dienvidu daļā.

G.Korņilovs atzinīgi vērtē piešķirtās zvejas iespējas tāljūrā, taču uzskata, ka būtu nepieciešams
nodrošināt arī datu vākšanu par Mauritānijas un Marokas ūdeņos pieejamiem un izmantojamiem zivju
resursiem, kas pagaidām netiek darīts.
M.Roze piekrīt, ka nākotnē būtu jāpievērš lielāka uzmanība datu vākšanai no tāljūras zvejas.
F.Klagišs atzīmē, ka pastāv problēmas ar zvejas kontroli Mauritānijas ūdeņos, jo kuģi raida satelīta
monitoringa (VMS) raidītāja signālus tikai uz Mauritāniju, bet neraida tos uz Latviju. Par to ir saņemts
aizrādījums no Eiropas Komisijas, tomēr situāciju nav tik vienkārši izmainīt, jo kuģu īpašnieki ar
Mauritāniju ir noslēguši līgumu, par to, ka tikai Mauritānijas institūcijas saņem šo signālu.
M.Roze secina, ka kontrolējošām iestādēm vajadzētu veikt diskusiju un vienoties ar tāljūras zvejniekiem
par satelīta signālu kontroles un uzraudzības nodrošināšanu.
N.Riekstiņš papildina, ka no 2010.gada Eiropas Savienībā tiks ieviesti elektroniskie zvejas žurnāli, līdz
ar to Latvijā būs jābūt gataviem nepieciešamo sakaru nodrošināšanai ar Mauritānijā zvejojošiem
kuģiem.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome pieņēma zināšanai Valsts zivsaimniecības
pārvaldes sniegto informāciju un izteica piekrišanu tam, ka tāljūras zvejā
pieejamās zvejas iespējas, patreizējos apstākļos nerada vajadzību šī zvejas flotes
segmenta kapacitātes samazināšanai.
3. Ar Valsts zivsaimniecības pārvaldes reorganizāciju saistītie jautājumi zvejas
limitēšanā, zvejas tiesību iznomāšanā un regulēšanā.
M.Roze informē Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļus, ka no 2009. gada 1. janvāra Valsts
zivsaimniecības pārvades kompetencē esošie jautājumi tiks nodoti Zemkopības ministrijai, izveidojot
jaunu - Zivsaimniecības politikas departamentu. Vairākas no Valsts zivsaimniecības pārvaldes funkcijām
pārņems valsts aģentūra „Latvijas Zivju resursu aģentūra”. Līdz 2008.gada beigām vēl ir jāmaina virkne
tiesību aktu, kur ir minētas Valsts zivsaimniecības pārvaldes atsevišķas funkcijas, kuras no 2009. gada
veiks valsts aģentūra „Latvijas Zivju resursu aģentūra”.
N. Riekstiņš papildina M.Rozes sniegto informāciju ar zvejnieku zināšanai būtiskiem jautājumiem.
Saistībā ar limitu sadali tiek gatavota visa nepieciešamā dokumentācija, lai Valsts zivsaimniecības
pārvalde varētu nodot šo funkciju valsts aģentūrai „Latvijas Zivju resursu aģentūrai” šo procesu īpaši
nesarežģot, un netraucējot zvejas uzsākšanu 2009.gada sākumā. No 2009.gada 2.janvāra visi
jautājumi, kas skar limitu sadali, būs kārtojami valsts aģentūrā „Latvijas Zivju resursu aģentūra”.
Zvejniekiem, kas zvejo aiz jūras piekrastes ūdeņiem, Valsts zivsaimniecības pārvalde sagatavos un
izsniegs protokolus par tiem zvejas tiesību nomas līgumiem, kuri turpina darbību arī 2009. gadā, bet
tālāk šos līgumus pārņems valsts aģentūra „Latvijas Zivju resursu aģentūra”.
Tiem zvejniekiem, kuriem līgums beidzas šī gada 31.decembrī, Valsts zivsaimniecības pārvalde jauno
līgumu nevarēs parakstīt, un protokolu līdz decembra beigām nevarēs izsniegt. Tiks sagatavoti visi
dokumenti, lai ar 2009. gada janvāra pirmajām dienām valsts aģentūra „Latvijas Zivju resursu aģentūra”
varētu pārņemt jau sagatavotos līgumus un protokolus, jo ir skaidrs, ka sākuma stadijā aģentūrai trūks
cilvēkresursu šo darbu veikšanai.
I.Voits vēlas zināt, kā būs ar zvejniekiem, kuriem līgums ar Valsts zivsaimniecības pārvaldi beidzas tikai
2009. gada beigās.
N.Riekstiņš atbild, ka sagatavoto Ministru kabineta noteikumu grozījumu pārejas nosacījumos ir
ierakstīts, ka valsts aģentūra „Latvijas Zivju resursu aģentūra” ir Valsts zivsaimniecības pārvaldes
tiesību un saistību pārņēmēja, līdz ar to noslēgtie līgumi būs spēkā līdz to darbības termiņa beigām.
Tālāk tiek sniegta informācija par Zvejniecības Komercdarbības licencēšanas komisiju, kura savu darbu
veiks Zemkopības ministrijas pārstāvju vadībā, bet valsts aģentūra „Latvijas Zivju resursu aģentūra”
pieņems izskatīšanai dokumentus, kā arī izsniegs licences. Tāpat kā līdz šim komisijā būs arī pārstāvji
no valsts aģentūras „Latvijas Zivju resursu aģentūra”.

Par jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejas administrēšanu tiek atzīmēts, ka Valsts zivsaimniecības
pārvalde vairs nav tiesīga izdot lēmumus par zvejas limitiem nākošajam gadam. Toties Zvejniecības
likuma pārejas noteikumos ir norādīts, ka nākošajā gadā darbosies šajā gadā noteiktie zvejas limiti.
M.Vītiņš uzskata, ka valsts aģentūras „Latvijas Zivju resursu aģentūra” jauno funkciju realizācijas
uzsākšana nebūs tik viegla, kā tas varētu likties. No nākošā gada valsts aģentūrā „Latvijas Zivju resursu
aģentūra” nestrādās visi tie speciālisti, kas šobrīd nodarbojas ar minētajiem jautājumiem Valsts
zivsaimniecības pārvaldē.
Vienlaikus izsaka cerību, ka pārejas periodā šajos jautājumos palīdzēs ciešā sadarbībā ar jaunizveidoto
Zivsaimniecības politikas departamentu.
M.Roze šajā sakarā lūdz nākamā gada sākumā zvejniekus izrādīt savstarpēju sapratni par izveidojošos
situāciju sakarā ar Valsts zivsaimniecības pārvaldes reorganizāciju un funkciju pārdalīšanu starp
Zemkopības ministriju un Valsts aģentūru „Latvijas Zivju resursu aģentūra”.
Vēl M.Roze piebilst, ka visa likumdošanas izstrādāšana turpmāk būs Zivsaimniecības politikas
departamenta kompetencē, kaut gan iniciatīva un priekšlikumi likumdošanas pilnveidošanai varēs nākt
arī no valsts aģentūras „Latvijas Zivju resursu aģentūra”.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome pieņēma zināšanai M.Rozes un Valsts
zivsaimniecības pārvaldes sniegto informāciju par Valsts zivsaimniecības
pārvaldes reorganizāciju.
4.Dažādi jautājumi. Par Zemkopības ministrijas konferenci „Attīstības iespējas
Latvijas Zivsaimniecības fonda 2007.-2013.gadam ietvaros”
M.Roze informē par Zemkopības ministrijas konferenci „Attīstības iespējas Latvijas Zivsaimniecības
fonda 2007- 2013. gadam ietvaros”, kura notiks šī gada 10.decembrī Cēsu rajona Līgatnes pagasta
Ratniekos.
Tālāk Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi tiek iepazīstināti ar konferences darba plānu.
Nozares pārstāvji tiek aicināti konferencē sniegt savu viedokli par nozares attīstību jūras zvejniecības,
piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecības, zivju apstrādes un akvakultūras sektora skatījumā.
Attiecīgajām nevalstiskajām organizācijām tiek lūgts savstarpēji vienoties par pārstāvjiem, kuriem tās
deleģētu iespēju sniegt nozares viedokli un par to attiecīgi informēt konferences rīkotājus.
N.Riekstiņš papildina, ka uzstājoties konferences sākumā būtu nepieciešams sniegt tikai vispārējus
komentārus un skatījumu par zivsaimniecības nozares attīstību, bet jautājumus un priekšlikumus par
Eiropas Zivsaimniecības fonda sniedzamo atbalstu varēs apspriest konferences turpmākās dienas
kārtības gaitā. Lūdz Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļus vienoties un deleģēt līdz
30.novembrim savus pārstāvjus, kuri varētu runāt konferencē iepriekš nosaukto nozares sektoru vārdā.
D.Šmits uzskata, ka konferencē nevajadzētu akcentēt vai saasināt strīdīgos jautājumus, bet drīzāk runāt
par to, kas ir aktuāls nozares attīstības nodrošināšanai, sniedzot savus priekšlikumus un risinājumus.
M.Roze no savas puses atbalsta šādu D.Šmita priekšlikumu.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi atbalsta priekšlikumu Zemkopības
ministrijas konferences „Attīstības iespējas Latvijas Zivsaimniecības fonda 20072013. gadam ietvaros” diskusijā iesaistīt nozares pārstāvjus un apņemas
vienoties un deleģēt nozares viedokļa paušanai vienu pārstāvi saistībā ar zveju
aiz piekrastes ūdeņiem Baltijas jūrā, vienu - ar zveju jūras piekrastē un iekšējos
ūdeņos, kā arī pa vienam no akvakultūras un zivju apstrādes sektoriem.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks N.Riekstiņš
Protokolēja L.Celmiņa

