ZIVSAIMNIECĪBAS KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES
protokols Nr.32
Rīgā 2008. gada 4.septembrī
Zivsaimniecības konsultatīvā padomes sēde notiek Zemkopības ministrijā, 23.stāva konferenču zālē.
Sēde sākās plkst.11.00 un beidzās plkst. 12.40. Zivsaimniecības konsultatīvo padomi vada Valsts
zivsaimniecības pārvaldes priekšnieks, Zivsaimniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja
vietnieks.
Darba kārtība:
1. Ziņojums par darba grupā par Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80. panta grozījumu
priekšlikumu izstrādi paveikto darbu.
(Ziņo Valsts zivsaimniecības pārvaldes pārstāvis)
2. Padomes Regulā Nr.744/2008 par ekonomiskas krīzes skarto Eiropas Kopienas zvejas flotu
pārstrukturēšanu piedāvāto atbalsta pasākumu izvērtējums un priekšlikumu apspriešana par
Latvijā ieviešamajiem pasākumiem.
(Informē Zemkopības ministrijas pārstāvis)
3. Latvijas Zivju audzētāju asociācijas ierosinājuma apspriešana par akcīzes nodokļa atmaksu
dīzeļdegvielai, kas iegādāta, lai apstrādātu zemi zem ūdeņiem un zem zivju dīķiem.
(Latvijas Zivju audzētāju asociācijas priekšlikums)
4. Par Latvijas Zivju audzētāju asociācijas izpildinstitūcijas locekļa O. Ņemeņonoka iespējamo
iekļaušanu balsstiesīgo locekļu sastāvā Uzraudzības komitejā par Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanu Latvijā 2007.- 2013.gadā.
(Latvijas Zivju audzētāju asociācijas priekšlikums)
Sēdē piedalās Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi:
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;
I.Āboliņš –Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks ES jautājumos;
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;
Sēdē nepiedalījās Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi:

M.Roze- Zemkopības ministrs, Zivsaimniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs;
I.Cīrulis- Savienība „Rīgas šprotes” padomes priekšsēdētājs;
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;
A.Blohins- Nacionālās Zvejniecības ražotāju organizācijas valdes loceklis.
Pārējie Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki:
I. Muriņa – Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības
atbalsta nodaļas vadītāja;
E.Kubliņa- Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Zivsaimniecības
atbalsta nodaļas vadītājas vietniece;
L.Jansone- Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta Valsts atbalsta
nodaļas vadītāja;
D.Šmits- Latvijas Zivrūpnieku savienības prezidents;
A.Grundulis- Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors;
R.Derkačs- Valsts zivsaimniecības pārvaldes priekšnieka vietnieks;
G.Pērle-Sīle- Valsts zivsaimniecības pārvaldes Ražošanas attīstības un stratēģiskās plānošanas
nodaļas vadītājas vietniece;
A.Kalniņa- Valsts zivsaimniecības pārvaldes Starptautisko līgumu un juridiskās nodaļas vadītāja.
Protokolē:
Liene Celmiņa- Valsts zivsaimniecības pārvaldes Ražošanas attīstības un stratēģiskās plānošanas
nodaļas pārvaldes vecākā referente.
Sēdes gaita:
Tā kā M.Roze, Zivsaimniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, Ministru kabineta ārkārtas sēdes
dēļ nevarēja ierasties uz Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdi, to vada N.Riekstiņš- padomes
priekšsēdētāja vietnieks.
N.Riekstiņš informē, ka sēdes darba kārtībā iekļauti četri jautājumi.
Darba kārtības jautājumu izskatīšana:

1. Ziņojums par darba grupā par Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80. panta grozījumu
priekšlikumu izstrādi paveikto darbu.
R.Derkarčs sniedz informāciju par darba grupā paveikto darbu.
Darba grupa, lai pilnveidotu esošo Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80.panta redakciju izstrādājusi
šādus priekšlikumus:
 nodalījusi fiziskās un juridiskās personas atbildību par izdarītajiem zvejas noteikumu
pārkāpumiem;
 nodalījusi zvejas noteikumu pārkāpumus teritoriālajos ūdeņos un Latvijas Republikas
ekonomiskajā zonā no zvejas pārkāpumiem iekšējos ūdeņos.
 definējusi zvejas noteikumu pārkāpumus un sagrupējusi tiem piemērojamās sankcijas
atbilstoši to smagumam, piemēram, par zvejas žurnāla kļūdainu aizpildīšanu vai tā
neaizpildīšanu un citiem pārkāpumiem.
Šī darba rezultātā sagatavoti divi varianti 80.panta grozījumiem, no kuriem pieņemamākais būtu
jāapstiprina Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē, lai Zemkopības ministrija tos varētu virzīt tālākai
izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru kabinetā. Vienīgā atšķirība abiem piedāvātajiem variantiem ir ar
to vai zvejas noteikumu pārkāpumiem teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī
pārkāpumiem iekšējos ūdeņos piemērot tādu soda veidu kā finanšu līdzekļu konfiskāciju, ko pārkāpējs
būtu ieguvis pārkāpuma priekšmeta pārdošanas rezultātā. Tas būtu jauns soda veids, kas līdz šim nekur
nebija definēts. Ja to pieņemtu būtu nepieciešams izstrādāt papildus tiesību normas, kas noteiktu šāda
soda piemērošanas kārtību. Minēto variantu un soda veidu atbalsta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes
pārstāvji, tomēr vairākums darba grupas locekļu atbalsta grozījumu 2. variantu, kurā šī norma nav
iekļauta.
Papildus R.Derkarčs informē, ka izstrādātajam grozījumu projektam vēl būs nepieciešami nelieli juridiski
precizējumi, bet tie nebūs būtiski.
F.Klagišs norāda, ka atbalsta grozījumu 1.variantā iekļauto finanšu līdzekļu konfiskāciju, kuri iegūti
pārdodot pārkāpumu priekšmetu - zivis. Patreiz zvejnieks, kurš nelikumīgi ieguvis zivis var tās pārdot
tālāk un, šos līdzekļus nav iespējams konfiscēt pat tad, ja izmeklēšanā tiek atrasta attiecīga pavadzīme.
Konfiscēt var tikai pašas zivis nevis pār tām nopelnītos līdzekļus. Tas nav īsti pareizi, jo minētie līdzekļi
nav iegūti likumīgā ceļā.
Savukārt I.Voits attiecībā uz sagatavotajiem grozījumiem ir gandarīts, ka tagad arī kapteiņi atbildēs par
izdarītajiem pārkāpumiem. Uzskata, ka līdz šim tika pielietota absurda prakse, kad tika sodīts tikai
uzņēmējs. Pauž atbalstu 2. variantam, jo ir pret finanšu līdzekļu konfiskācijas piemērošanu.
I.Markuševskis ir par otro grozījumu variantu, bez finanšu līdzekļu konfiskācijas.
M.Vītiņš šaubās vai 1. variantā minētais vārds „konfiscēt” ir juridiski korekti lietots. Konfiscēt varētu
priekšmetus, ne finanšu līdzekļus.
N.Riekstiņš uzsver, ka Zemkopības ministrija ir atbildīga par grozījumu priekšlikuma juridisko pusi un tie
tiks atbilstoši precizēti, protams, nemainot darba grupā sagatavotā priekšlikuma ideju un saturu.
O.Jankovskis uzskata, ka papildus vajadzētu apskatīt arī 80.panta saistību ar citiem Administratīvo
pārkāpumu kodeksa pantiem, tādējādi izvērtējot nepieciešamību veikt vēl citus grozījumus likumā.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi izsaka atbalstu darba grupā sagatavotajam
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80.panta grozījumu 2. variantam (šīs sēdes protokola
1.pielikums) un tā tālākai virzībai izskatīšanai Ministru kabinetā pēc nepieciešamo juridisko
precizējumu veikšanas Zemkopības ministrijā. Pēdējā redakcionāli precizētā versija vēl izsūtāma
darba grupas locekļiem to piekrītoša apstiprinājuma saņemšanai.

2. Padomes Regulā Nr.744/2008 par ekonomiskas krīzes skarto Eiropas Kopienas zvejas flotu
pārstrukturēšanu piedāvāto atbalsta pasākumu izvērtējums un priekšlikumu apspriešana par
Latvijā ieviešamajiem pasākumiem.
N.Riekstiņš paskaidro, ka Eiropas Komisija ir lūgusi Zemkopības ministrijai sniegt informāciju par
iespējamajiem pasākumiem, ko Latvijā plānots pielietot saistībā ar degvielas ekonomisko krīzi, kas skar
zvejniecību.
I.Muriņa informē, ka regula paredz dažādus iespējamos pasākumus, no kuriem dalībvalsts var izvēlēties
tos pasākumus, kas sekmētu flotes pārstrukturizēšanu un samazinātu degvielas krīzes radīto negatīvo
ietekmi. Padomes Regulas Nr.744/2008 par ekonomiskas krīzes skarto Eiropas Kopienas zvejas flotu
pārstrukturēšanu pasākumi neattiecas uz akvakultūras un zivju apstrādes sektoriem, bet tikai uz
zvejniecību.
I.Muriņa izklāsta galvenos atbalsta pasākumus, ko Latvija varētu izvēlēties un kuriem būtu
nepieciešams Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļu akcepts. Tā kā jau iepriekš šis jautājums
tika diskutēts sanāksmē ar zvejniecības sektora pārstāvjiem, uz šo sēdi ir provizoriski sagatavota Latvijā
iespējamo ieviešamo pasākumu izvēle.
Kopējie pasākumi visai krīzes skartajai zvejas flotei būtu:
 investīcijas zvejas kuģu modernizācijā un selektivitātē;
 sociālekonomiskās kompensācijas, kas ietvertu arī tos zvejniecībā nodarbinātos, kuri
nestrādā uz zvejas kuģiem;
 kolektīvie pasākumi, tai skaitā atbalsts flotes sabalansēšanas shēmu izstrādei;
Pasākumi, kuri pielietojami tikai flotes sabalansēšanas shēmas ietvaros būtu:
 zvejas darbību pilnīga pārtraukšana;
 zvejas darbību pagaidu pārtraukšana;
 investīcijas zvejas kuģu modernizācijā un selektivitātē.
Visu šo pasākumu ieviešanai tiktu mainīta no Eiropas Zivsaimniecības fonda paredzēto finanšu līdzekļu
intensitāte, palielinot to no 75% uz 95%, un samazinot Latvijas līdzfinansējumu no 25% uz 5%. No
vienas puses tas ļautu taupīt valsts budžetu, no otras - radītu apstākļus ātrākam pieejamā Eiropas
Zivsaimniecības fonda finansējuma izlietojumam. Līdz ar to pastāv draudi, ka šis finansējums atsevišķos
pasākumos, īpaši kuģu izņemšanā no zvejas, varētu pietrūkt. I. Muriņa informē arī par aptuvenajiem
finanšu līdzekļiem, kas varētu būt nepieciešami iepriekš minēto pasākumu realizācijai no Eiropas
Savienības un valsts budžeta.
N.Riekstiņš aicina Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļus izvērtēt ar degvielas krīzi
zvejniecībā saistītos Zemkopības ministrijas piedāvātos atbalsta pasākumus. Tāpat norāda, ka būtu
rūpīgi jāapsver tādu pasākumu ieviešana, kuriem varētu būt neliels pieteikumu skaits vai arī ne pārāk
skaidrs saņēmēju loks, kā tas, piemēram, iespējams būtu ar kompensācijām zvejniecībā
nodarbinātajiem, kas nestrādā uz zvejas kuģiem.
I.Voits uzskata, ka sakarā ar piedāvātajiem jaunajiem pasākumiem nedrīkstētu bremzēt jau uzsākto
kuģu griešanas pirmo kārtu, kā arī būtu nepieciešams ātrāk atvērt pieteikšanās otro kārtu. Cer, ka kuģi,
kuri būs atbilstoši visiem Sabalansēšanas plāna kritērijiem, varēs saņemt attiecīgu finansējumu, kas
īstermiņā ļaus zvejniekiem nodrošināt līdzekļus degvielai un kuģu uzturēšanai, kā arī iespējamiem
modernizācijas pasākumiem. Tāpēc atbalsta Zemkopības ministrijas piedāvātos pasākumus, kas saistīti
ar degvielas krīzi, tai skaitā kompensāciju piešķiršanu tiem, kas ir nodarbināti zvejniecībā ārpus zvejas
kuģa. Aicina pēc iespējas ātrāk nodrošināt minēto pasākumu uzsākšanu.
I.Markuševskis izsaka nožēlu, ka dzinēju nomaiņa bez jaudas samazinājuma ir paredzēta tikai kuģiem
ar maksimālo garumu līdz 24 m, tomēr saprot, ka tādi ir regulas nosacījumi, kurus pašreiz nav
iespējams mainīt.

Papildus lūdz izvērtēt okeāna zvejas flotes sabalansēšanas iespējas, jo arī tai ir līdzvērtīgas problēmas
saistībā ar zvejas iespēju samazināšanos un degvielas krīzi. Būtu lietderīgi jautājumu par okeāna zvejas
flotes attīstības perspektīvām iekļaut nākamās Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes darba
kārtībā, un apspriest nepieciešamību izstrādāt sabalansēšanas plānu arī šai flotei.
N.Riekstiņš paskaidro, ka okeāna flote pašreiz nav iekļauta sabalansēšanas plānā kā samazināšanai
paredzētais flotes segments. Situācija kopš plāna izstrādes laika iespējams ir mainījusies, taču tam ir
nepieciešams atbilstošs izvērtējums, lai varēt noteikt, kāds ir flotes stāvoklis un kādas ir zvejas iespējas
tāljūrā. Brīdina, ka pieņemot jaunu pasākumu rastos arī attiecīgas finansiālas sekas.
Turpinot I.Markuševskis norāda, ka atbalsta Zemkopības ministrijas sagatavotos priekšlikumus
pasākumu izvēlei saistībā ar degvielas krīzi, kā arī piekrīt, ka pasākumu ietvaros tiks sagriezti kuģi, kuru
vecums ir vismaz 23 gadi. Tāpat neiebilst, ka iespējamās kompensāciju izmaksas tiem, kas nodarbināti
zvejniecībā ārpus zvejas kuģiem vēl būtu papildus pārrunājamas starp nozares pārstāvjiem un
Zemkopības ministrijas speciālistiem.
Izvērtējot 2008.gada 24.jūlija Padomes Regulā (EK) Nr.744/2008, ar ko izveido īpašu pagaidu
darbību ekonomikas krīzes skarto Eiropas Kopienas zvejas flotu pārstrukturēšanas veicināšanai
norādītos atbalsta pasākumus zvejniecībā, Zivsaimniecības konsultatīvā padome nolēma, ka
Latvijā nepieciešams veikt darbības, lai nodrošinātu sekojošu pasākumu ieviešanu:
Vispārējo atbalsta pasākumu ietvaros (Regulas II.nodaļa):
1) Investīcijas zvejas kuģu modernizācijā un selektivitātē (Regulas 7.pants), nosakot provizoriski
nepieciešamo Eiropas Zivsaimniecības fonda sabiedrisko finansējumu Ls 600 000 apmērā;
2) Sociāli ekonomiskās kompensācijas (Regulas 8.pants), nosakot provizoriski nepieciešamo
Eiropas Zivsaimniecības fonda sabiedrisko finansējumu Ls 76 800 apmērā, bet šī pasākuma
ieviešanas praktiskās iespējas un lietderību vēl papildus apspriest zvejniecības sektora ekspertu
un Zemkopības ministrijas speciālistu sanāksmē;
3) Kolektīvie pasākumi – ekspertu konsultācijas Flotes pielāgošanas shēmu izstrādei (Regulas
9.pants), nosakot provizoriski nepieciešamo Eiropas Zivsaimniecības fonda sabiedrisko
finansējumu Ls 25 000 apmērā;
Flotes pielāgošanas shēmas ietvaros (Regulas III.nodaļa):
1) Zvejas darbību pilnīga pārtraukšana (Regulas 14.pants), nosakot provizoriski nepieciešamo
Eiropas Zivsaimniecības fonda sabiedrisko finansējumu Ls 8 000 000 apmērā;
2) Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana (Regulas 15.pants), nosakot provizoriski nepieciešamo
Eiropas Zivsaimniecības fonda sabiedrisko finansējumu Ls 150 000 apmērā;
3) Investīcijas zvejas kuģu modernizācijā un selektivitātē (Regulas 16.pants), nosakot
provizoriski nepieciešamo Eiropas Zivsaimniecības fonda sabiedrisko finansējumu Ls 400
apmērā.

000

3. Latvijas Zivju audzētāju asociācijas ierosinājuma apspriešana par akcīzes nodokļa atmaksu
dīzeļdegvielai, kas iegādāta, lai apstrādātu zemi zem ūdeņiem un zem zivju dīķiem.
N.Riekstiņš lūdz O.Ņemeņonoka komentārus par šo darba kārtībā iekļauto jautājumu.
O.Ņemeņonoks skaidro, ka tas ir juridiski nepareizi, ka zivsaimnieki nevar saņemt atmaksu par
dīzeļdegvielas izmantošanu, lai apstrādātu zemi zem ūdeņiem un zem zivju dīķiem. Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padome atbalsta šo zivju audzētāju priekšlikumu un O.Ņemeņonoks aicina arī
Zivsaimniecības konsultatīvo padomi atbalstīt Latvijas Zivju audzētāju asociācijas ierosinājumu par
akcīzes nodokļa atmaksu dīzeļdegvielai, kas iegādāta, lai apstrādātu zemi zem ūdeņiem un zem zivju
dīķiem.
N.Riekstiņš atzīmē, ka diemžēl šī nav tikai juridiska problēma, jo tas ir arī finansiālas dabas jautājums
un no Latvijas Zivju audzētāju asociācijas vēstules nav saprotams cik tas varētu izmaksāt. Saspringtajā
valsts budžeta situācijā tas ir ļoti svarīgi un pie jebkuras tālākas diskusijas, tas būs pirmais jautājums.

L.Jansone paskaidro, ka par šo priekšlikumu būtu nepieciešama detalizētāka informācija par zem
dīķiem esošās zemes kopjamajām platībām, par to cik bieži tās tiek apstrādātas, kādi ir vidējie degvielas
patēriņi uz hektāru, un tikai tad varētu skatīties kādas iespējas būtu šādas atmaksas iekļaušanai
likumdošanā. Tomēr pie patreizējās budžeta situācijas jautājums diez vai varētu tikt atrisināts pozitīvi.
Jebkurā gadījumā zivju audzētāju dati ir nepieciešami, lai šādu priekšlikumu būtu iespējams izvirzīt vai
nu tuvākā vai tālākā nākotnē.
N.Riekstiņš paskaidro, ka ir pārrunājis minēto jautājumu arī ar Zemkopības ministru M.Rozi un pašreiz
budžeta apspriešanas procesā nevarētu būt runa par jaunu ideju iekļaušanu, kas ietekmētu 2009. gada
budžeta izdevumus, jo šādi nodokļa atmaksai šobrīd nauda nav plānota. Būtu nepieciešams noskaidrot
konkrēto izdevumu apjomu un tad nākotnē varētu izvērtēt iespēju virzīt tālākai izskatīšanai attiecīgi
pamatotu priekšlikumu. Šajā sakarā nepieciešama informācija par to, cik liela būtu uz kompensācijām
pretendējošo dīķu platība un kāds ir degvielas patēriņš šo platību apstrādei. Latvijas Zivju audzētāju
asociācijai būtu jāiesniedz aprēķini, kas ļautu Zemkopības ministrijai kopā ar likumdošanas grozījumu
priekšlikumu norādīt arī konkrētu naudas summu, kuru būtu nepieciešams plānot no valsts budžeta.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome, ņemot vērā lauksaimniecības zemes un zem dīķiem
esošās zemes apstrādei veicamo darbu līdzību, atzīst Latvijas Zivju audzētāju asociācijas
ierosinājuma pamatotību par akcīzes nodokļa atmaksu dīzeļdegvielai, kas iegādāta, lai
apstrādātu zemi zem ūdeņiem un zem zivju dīķiem, bet sakarā ar priekšlikuma ciešo saistību un
tā ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, lūdz Latvijas Zivju audzētāju
asociācijai iesniegt Zemkopības ministrijai izvērtēšanai detalizētu informāciju par aptuveno
dīzeļdegvielas patēriņu zemes zem dīķiem apstrādei un akcīzes nodokļa atmaksai nepieciešamo
finanšu līdzekļu kopējo apjomu.
4. Par Latvijas Zivju audzētāju asociācijas izpildinstitūcijas locekļa O. Ņemeņonoka iespējamo
iekļaušanu balsstiesīgo locekļu sastāvā Uzraudzības komitejā par Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanu Latvijā 2007.- 2013.gadā.
N.Riekstiņš paskaidro, ka Latvijas Zivju audzētāju asociācija vēlas savam pārstāvim Uzraudzības
komitejā saņemt ne tikai padomdevēja tiesības, bet gan balsstiesības. N.Riekstiņš atzīmē, ka
asociācijas pārstāvja iekļaušana padomdevēju sastāvā neprasītu veikt likumdošanas izmaiņas un to
saskaņošanu ar Eiropas Komisiju. Tāpēc vēlētos uzklausīt O.Ņemeņonoka argumentus un skaidrojumu
par vēlmi saņemt balsstiesības. Tāpat N.Riekstiņš lūdz Zemkopības ministrijas skaidrojumu kāpēc
šobrīd O.Nemeņonoku nav iespējams iekļaut Uzraudzības komitejā ar balsstiesībām.
O.Nemeņonoks pamato asociācijas vēlmi tikt iekļautiem Uzraudzības komitejā par Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanu Latvijā 2007.- 2013.gadā. Labāk, protams, asociācijas
pārstāvim būtu iegūt balsstiesības, bet, ja tas ir pārāk sarežģīti vai pašreiz nav iespējams, tad svarīgi
vispār piedalīties komitejā vismaz padomdevēja statusā.
N.Riekstiņš paskaidro, ka no Zivsaimniecības konsultatīvās padomes Uzraudzības komitejai jau ir
deleģēti trīs pārstāvji un pēc Ministru kabineta noteikumiem vairāk to arī nevar būt. Lai izmainītu
Uzraudzības komitejas sastāvu, būtu jāatceļ kāds no esošajiem pārstāvjiem un tas jāaizstāj ar
O.Ņemeņonoka kandidatūra vai arī būtu jāmaina Rīcības programma, kurā ir noteikts attiecīgo pārstāvju
skaits un tas tālāk jāizvirza apstiprināšanai Eiropas Komisijā.
O.Ņemeņonoks uzklausot situācijas skaidrojumu piekrīt Latvijas Zivju audzētāju asociācijas pārstāvja
iekļaušanai Uzraudzības komitejas sastāvā ar padomdevēja tiesībām.
I.Muriņa papildus informē, ka J.Bubišs, kurš ir deleģēts Uzraudzības komitejā no Latvijas Zivrūpnieku
savienības un ir iekļauts tajā ar balsstiesībām nav piedalījies nevienā Uzraudzības komitejas sēdē.
D.Šmits informē par Latvijas Zivrūpnieku savienības pieņemto lēmumu par J.Bubiša aizstāšanu ar
D.Šmita kandidatūru iekļaušanai Uzraudzības komitejas sastāvā, kā arī Zivsaimniecības konsultatīvās
padomes sastāvā.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome atbalsta O.Ņemeņonoka kandidatūras iekļaušanu
Uzraudzības komitejas par Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanu Latvijā 2007.2013.gadā sastāvā ar padomdevēja tiesībām.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome piekrīt J.Bubiša- Latvijas Zivrūpnieku savienības pārstāvja
aizstāšanai ar D.Šmitu- Latvijas Zivrūpnieku savienības prezidentu Zivsaimniecības

konsultatīvajā padomes sastāvā un Uzraudzības komitejas par Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanu Latvijā 2007.- 2013.gadā sastāvā ar balsstiesībām. Šajā sakarā Latvijas
Zivrūpnieku savienībai jāiesniedz Zemkopības ministrijai oficiālu vēstuli par iepriekš deleģētā
pārstāvja nomaiņu.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks N.Riekstiņš
Protokolēja Liene Celmiņa

