Zivsaimniecības Konsultatīvās padomes sēdes
protokols Nr. 28
Rīgā 2007.gada 14.jūnijs
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēde notiek Zemkopības ministrijā 3.stāva 314.
telpā. Sēde sākas plkst. 13.00 un beidzas plkst. 15.00. Zivsaimniecības konsultatīvās
padomes sēdi vada Zivsaimniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Zemkopības
ministrs M. Roze.
Darba kārtībā:
1. Informācija par Eiropas Zivsaimniecības fonda (2007. – 2013.g.) atbalstu
reglamentējošo dokumentu izstrādi: Informatīvais ziņojums, Rīcības programmas projekts.
(Ziņo: Zemkopības ministrija);
2. Par Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvju deleģēšanu dalībai Rīcības
programmas Eiropas zivsaimniecības Fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.
gadam uzraudzības komitejā. (Informē: Valsts zivsaimniecības pārvalde, Zemkopības
ministrija);
3. Informācija par situāciju ar zivju produkcijas eksporta iespējām uz Krievijas Federāciju.
(Informē: Zemkopības ministrija);
4. Par lūgumu iekļaut biedrības „Latvijas Zivju audzētāju asociācija” pārstāvi
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sastāvā. (Informē: Valsts zivsaimniecības
pārvalde);
5. Dažādi.
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;
I. Cīrulis – Savienības „Rīgas šprotes” padomes priekšsēdētājs;
J. Bubišs – Latvijas Zivrūpnieku savienības pārstāvis;
I. Āboliņa vietā ar pilnvaru - R. Vācers – Lauku atbalsta dienests Zivsaimniecības un valsts
atbalsta departamenta Eiropas Savienības strukturālo pasākumu daļas vadītājs.
Sēdē nepiedalās Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi:
V. Ķepīte – Pārtikas un veterinārā dienesta Zvejas produktu uzraudzības sektora vadītāja;

G. Šķesters – Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;
M. Vītiņš – Latvijas zivju resursu aģentūras direktors;
F. Klagišs – Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktora vietnieks;
M. Smila – Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozares arodbiedrības koordinatore;
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;
I. Pastare – Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības fondu vadības nodaļas vadītāja;
E. Kubliņa - Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītājas vietniece;
A. Briņķe – Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktore;
L. Ansone – Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Tirdzniecības un
uzraudzības nodaļas vadītāja;
E. Šmite – Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktore;
I. Tomsone – laikraksta „Latvijas Avīze” korespondente.
Protokolē:
Kristīne Zariņa - Valsts Zivsaimniecības pārvaldes Ražošanas attīstības un stratēģiskās
plānošanas nodaļas vecākā referente.
Sēdes gaita:
M. Roze atklāj Zivsaimniecības konsultatīvās padomes 28. sēdi un aicina Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes locekļus apstiprināt sēdes darba kārtību. Padomes locekļi piekrīt
piedāvātajai sēdes darba kārtībai.
1.Informācija par Eiropas Zivsaimniecības fonda (2007.-2013.g.) atbalstu
reglamentējošo dokumentu izstrādi: Informatīvais ziņojums, Rīcības programmas
projekts.
I. Muriņa informē par to, ka Rīcības programmas projekts 5. jūnijā ir oficiāli iesniegts
Eiropas Komisijai un 10 dienu laikā Eiropas Komisija sniegs atbildi, vai Rīcības programmas
projekts tiks pieņemts tā tālākai izskatīšanai.
Par Eiropas Zivsaimniecības fonda (turpmāk – EZF) Rīcības programmu pirms tās
nosūtīšanas Eiropas Komisijai tika sagatavots un ar citām ministrijām saskaņots

Informatīvais ziņojums, kurā bija uzskaitītas plānotās atbalsta aktivitātes, kā arī tām
paredzētais finansējums. Ziņojums ir iesniegts Ministru kabinetā un paredzēts kā
informācija valdībai.
I. Muriņa informē arī par to, ka šobrīd ministrija kopā ar Lauku atbalsta dienestu un Valsts
zivsaimniecības pārvaldi strādā pie Ministru kabineta noteikumu projektu sagatavošanas,
par atbalsta sniegšanu akvakultūras attīstībai, zvejniecības un akvakultūras produktu
apstrādei un zvejas ostu attīstībai.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome pieņēma zināšanai Zemkopības ministrijas
sniegto informāciju par Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu reglamentējošo
dokumentu izstrādi un to tālāko virzību.
2. Par zivsaimniecības konsultatīvas padomes pārstāvju deleģēšanu dalībai
Rīcības programmas Eiropas zivsaimniecības Fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.-2013. gadam uzraudzības komitejā.
N. Riekstiņš informē, ka ir saņemta vēstule no Zemkopības ministrijas ar aicinājumu
deleģēt Zivsaimniecības Konsultatīvās padomes pārstāvjus dalībai Rīcības programmas
Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. -2013. gadam uzraudzības
komitejā. Padome tiek aicināta deleģēt 3 pārstāvjus ar balss tiesībām un 2 ar
padomdevēju tiesībām, kas pārstāvētu zivsaimniecības nozares dažādas darbības sfēras –
zvejniecību, zivju apstrādi un zivju audzēšanu.
I. Muriņa informē, ka Zemkopības ministrija ir EZF ieviešanas vadošā iestāde. Ministrijā ir
izveidota Eiropas Savienības fondu uzraudzības nodaļa; tās vadītāja ir Inese Pastare , kas
pārstāv arī uzraudzības komitejas sekretariātu. I. Pastare tiek lūgta informēt par
uzraudzības komitejas galvenajiem uzdevumiem.
I. Pastare prezentē informāciju par EZF uzraudzības komiteju, tās izveidošanas mērķiem
un galvenajiem darbības principiem.
Uzraudzības komitejas izveidošanu nosaka attiecīgā Eiropas Savienības un Latvijas
likumdošana:
- Padomes regula 1198/2006 par EZF, kas paredz, ka dalībvalstīm sadarbībā ar vadošo
iestādi jāveido Uzraudzības komiteja,
- Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta 8.daļa,
- Ministru kabineta 2007. gada 17.aprīļa noteikumi Nr. 267, kas paredz, ka ir jāizstrādā
kārtība kādā tiek noteikta fonda administrēšanā iesaistīto iestāžu kompetence un
pienākumi.
Saskaņā ar noteikumiem uzraudzības komiteja ir viena no fonda administrēšanā
iesaistītajām institūcijām. Par tās sastāva noteikšanu atbildīga ir Zemkopības ministrija.
M. Roze ierosina izvirzīt kandidātus EZF uzraudzības komitejai.
N. Riekstiņš norāda, ka jau ir deleģēts uzraudzības komitejai kā Valsts zivsaimniecības
pārvaldes pārstāvis, tāpēc no Zivsaimniecības konsultatīvās padomes komitejai būtu
ieteicams izvirzīt nozares sabiedrisko organizāciju pārstāvjus.
I. Muriņa Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļu zināšanai uzskaita pārējos
uzraudzības komitejai deleģētos pārstāvjus. Norāda arī to, ka vajadzētu, lai pārstāvji no
zivsaimniecības nozares būtu no dažādām jomām - zivju apstrādes, akvakultūras,
zvejniecības.

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi – I. Markuševskis, I. Voits, I. Cīrulis, J.
Bubišs, J. Pētersons, N. Riekstiņš - izsaka savus priekšlikumus par iespējamiem
kandidātiem EZF Uzraudzības komitejai.
Pēc domu apmaiņas Zivsaimniecības konsultatīvā padome nolēma:
1) deleģēt dalībai EZF uzraudzības komitejā ar balss tiesībām sekojošus
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļus:
1.1) I. Voits - Latvijas Zivsaimnieku asociācijas prezidents;
1.2) J. Bubišs – Latvijas Zivrūpnieku savienības pārstāvis;
1.3) E. Tinte – Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja
vietnieks.
2) deleģēt dalībai EZF uzraudzības komitejā ar padomdevēju tiesībām sekojošus
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļus:
2.1) I. Markuševskis – Kurzemes Zvejnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs;
2.2) Ē. Urtāns – Latvijas Zvejnieku federācijas priekšsēdētājs.
3. Informācija par situāciju ar zivju produkcijas eksporta iespējām uz Krievijas
Federāciju (Informē: Zemkopības ministrija).
M. Roze norāda, ka šajā jautājumā pašlaik svarīgākās ir divas lietas: Latvijas tiešā darbība
attiecībā uz Krieviju un darbība, kas saistīta ar problēmas risināšanu Eiropas Savienības
līmenī. Šobrīd notiek Latvijas mēģinājumi savstarpēji sasaistīt abas šīs lietas.
Aktuālākais šajā jomā Latvijā ir š. g. 25. jūnijā plānotā Latvijas un Krievijas izveidotās
starpvalstu darba grupas vadošā eksperta K. Ellera vizīte, kurš pārstāv arī Krievijas
Zinātņu akadēmijas Pārtikas institūtu.
Paredzēts, ka K. Ellers tiksies ar zemkopības ministru M. Rozi, Pārtikas un veterinārā
dienesta ģenerāldirektora padomnieku A. Jurēvicu un citiem speciālistiem no zemkopības
ministrijas, lai izvērtētu benzo(a)pirēna noteikšanas metodes, kādas izmanto Latvijā, kā
arī diskutētu par zivju produkcijas kvalitāti no Krievijas ekspertu viedokļa.
M. Roze arī norāda, ka vēlas konsultēties ar K. Elleru, cik gara ir procedūra, lai Krievijā
pieņemtu ES pieļaujamā benzo(a)pirēna normu 5 µg/kg (Krievijā noteiktā maksimāli
pieļaujamā ben zo(a)pirēna norma ir 1 µg/kg).
Tāpat M. Roze informē arī par Krievijas Veterinārā un fitosanitārā uzraudzības dienesta
inspektoru gaidāmo vizīti, kas Latvijā ieradīsies 18. jūnijā, lai veiktu pārbaudes zivju
apstrādes uzņēmumos. Inspektoru galvenais brauciena mērķis ir veikt inspekciju
uzņēmumos SIA „Gamma A” un A/S „Brīvais Vilnis”. Tomēr inspektori divu nedēļu laikā
izlases veidā apmeklēs arī četrus citus zivju apstrādes uzņēmumus, kuri eksportē savu
produkciju uz Krieviju.
I.Voits papildus atzīmē par to kā pēdējo nedēļu laikā vairākiem uzņēmumiem, kas uz
Krievijas Kaļiņingradas apgabalu eksportē saldētas zivis, ir nācies ciest zaudējumus sakarā
ar to, ka tiek atvērtas kravas un saldēto zivju pakas, kas pēc tam tiek sazāģētas ar
motorzāģi. Piemēram, nesen no uzņēmuma "Mežmaļi M" nosūtītajām 18 tonnām šādi
iznīcināts 1% jeb 180 kilogrami saldētu zivju. Šādu rīcību Krievijas muitas dienests pamato
ar to, ka tiekot meklēta kontrabanda un narkotikas.
Saldētu zivju iznīcināšanai vēl tiek piemeklētas formālas atrunas, bet daudz neizprotamāka
ir Krievijas muitnieku „piekasīšanās” zivju produkcijas kravām. Tā vairākiem uzņēmumiem

nav izdevies Kaļiņingradas tirgum piegādāt zivju produkciju, jo muitnieki uz robežas
pamanījuši, ka kārbām etiķete pielīmēta nedaudz slīpi ar milimetru nobīdi. Rezultātā visa
krava atdota ražotājam ar prasību pārlīmēt etiķetes.
Šajā sakarā I.Voits uzskata, ka ministrijai un valdībai pienācis laiks prasīt paskaidrojumus
no Krievijas oficiālā līmenī par šādu rīcību uz Krievijas robežām.
M. Roze atzīst, ka šāda veida informāciju līdz šim viņš no uzņēmumiem nebija saņēmis.
Ministrs arī atzīmē, ka Latvijas zivrūpnieki neapšaubāmi konkurē ar Kaļiņingradas
zivapstrādes uzņēmumiem, tāpēc lietas risināšanā un situācijas uzlabošanā nāksies atkal
iesaistīt Krievijas vēstniecību.
N. Riekstiņš informē, ka šis jautājums 7. jūnijā no Valsts zivsaimniecības pārvaldes puses
tika pieteikts tā iespējamai izskatīšanai Latvijas –Krievijas starpvaldību komisijas
ekonomiskās sadarbības darba grupas sanāksmē.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome pieņēma zināšanai zemkopības ministra M.
Rozes sniegto informāciju par situāciju ar zivju produkcijas eksporta iespējām uz
Krievijas Federāciju.
4. Par lūgumu iekļaut biedrības „Latvijas Zivju audzētāju asociācija” pārstāvi
zivsaimniecības konsultatīvās padomes sastāvā. (Informē: Valsts zivsaimniecības
pārvalde).
M. Roze informē, ka ir saņemta vēstule no biedrības „Latvijas Zivju audzētāju asociācijas”,
kurā apvienojušies Latvijas lielākie zivju audzētāji, kas lūdz iekļaut viņu pārstāvi
Zemkopības ministrijas zivsaimniecības Konsultatīvajā padomē.
N. Riekstiņš norāda, ka veidojot Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikumu tika
ņemtas vērā visas zivsaimniecības sabiedrisko organizāciju vēlmes attiecībā uz padomes
sastāvu. Tā kā biedrība „Latvijas Zivju audzētāju asociācija” ir jaunizveidota sabiedriskā
organizācija, tad šis ir jauns pieteikums, kas tagad prasa grozījumus MK noteikumos par
Zivsaimniecības konsultatīvo padomi.
Padomes locekļi vienprātīgi atbalsta biedrības „Latvijas Zivju audzētāju asociācijas”
pārstāvja iekļaušanu Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē.
N. Riekstiņš norāda, ka attiecīgi tiks sagatavoti grozījumi MK noteikumiem par
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikumu.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome: nolēma atbalstīt biedrības „Latvijas Zivju
audzētāju asociācijas” pārstāvja iekļaušanu Zivsaimniecības konsultatīvajā
padomē un uzdot Valsts zivsaimniecības pārvaldei sagatavot nepieciešamos
grozījumus MK 2005. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 62 „Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes nolikums”.
5. Dažādi.
5.1. Biedrības „Latvijas zivsaimnieku asociācija” vēstule Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes priekšsēdētājam Zemkopības ministram M. Rozem.
M. Roze informē, ka ir saņemta Latvijas zivsaimnieku asociācijas prezidenta I. Voita
vēstule par Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņi pārvaldes (turpmāk tekstā – VVD
JIŪP) veicamo zvejas kontroli, inspektoru atklātajiem pārkāpumiem, kā arī inspektoru
prēmēšanas nosacījumiem.
M. Roze lūdz I. Voitu to komentēt.

I. Voits norāda, ka sākotnēji ar šīm pretenzijām Latvijas zivsaimnieku asociācija vērsusies
Vides ministrijā, kura savā atbildē piedāvāja iesniegt izvirzītās pretenzijas tiesā. Latvijas
Zivsaimnieku asociāciju neapmierina VVD JIŪP inspektoru darbs un viņuprāt negodīgā un
patvaļīgā rīcība. Asociācija uzskata, ka inspektori vēlas pelnīt uz zvejnieku rēķina, jo viņi
var saņemt 40% no administratīvo sodu naudas un zivju resursiem nodarīto zaudējumu
kompensācijas. Viņuprāt, VVD JIŪP darbinieki ļaunprātīgi un rupji pārkāpj administratīvo
aktu prasības, nelikumīgi mēģinot iekasēt naudas summas savu prēmiju nodrošināšanai.
Daudzi zvejniecības uzņēmumi baidoties no atriebības un I. Voits norāda, ka kaut arī viņa
rīcībā ir konkrēti piemēri, visbiežāk zvejnieki nevēlas uzsākt tiesvedību. Tāpēc Latvijas
zivsaimnieku asociācija izsaka vēlmi, lai tiktu grozīti normatīvie akti atceļot 40%
prēmēšanas sistēmu VVD JIŪP inspektoriem.
N. Riekstiņš informē padomes locekļus, ka padomes sēdē piedalās arī VVD JIŪP direktore
Evija Šmite.
E. Šmite informē, ka nesen Baltijas jūras ministru sanāksmē Kopenhāgenā tika secināts,
ka kontrole Baltijas jūrā tiek nodrošināta ļoti vāji. Viņa norāda, ka inspektoru atalgojums
nav augsts, tehniskais nodrošinājums arī ir sliktā stāvoklī un izmantojot šādu finansiāli
tehnisko bāzi tiem nākas nodrošināt savu darbību. Viens no veidiem kā uzlabot esošo
situāciju un stimulēt inspektorus labākam darbam ir prēmēšanas iespējas. Tā rezultātā
kontrole pakāpeniski uzlabojas. Vienlaikus vēlas norādīt, ka visām personām ir tiesības
apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumus, arī tad, ja tie jau ir stājušie spēkā. Inspektori tiek sodīti,
ja tiek konstatēti pārkāpumi viņu darbībā. E. Šmite lūdz viņu personīgi informēt, ja notiek
šāda veida pārkāpumi. VVD JIŪP ir gatava diskutēt arī par inspektoru veicamā darba
kvalitāti. Viennozīmīgi var teikt, ka patreizējā situācijā minētie 40% ir nozīmīgs finanšu
avots inspektoru prēmēšanas sistēmā.
I. Voits norāda, ka atkal jau runa ir novirzījusies uz limitētajiem zivju krājumiem un
legālajiem zvejniekiem, bet svarīgi taču ir apkarot nelikumīgo– „pelēko zveju”, ko atbalsta
arī Latvijas Zivsaimnieku asociācija. Savukārt inspektori visu savu kontroles darbību
koncentrē tikai uz legālajiem zvejniekiem cenšoties tiem „piekasīties” pat sīkumos.
M. Roze – atzīmē, ka par vispārējo sadarbību kontroles jomā un tālākām ar to saistītām
lietām būtu jāorganizē tikšanās ar Vides ministrijas un tās attiecīgo institūciju vadību, bet
par konkrētiem gadījumiem ar VVD JIŪP. Visu kopīgs mērķis ir panākt, lai „pelēkā zveja”
būtu 0 līmenī.
Savukārt Zivsaimniecības konsultatīvā padome var pieņemt zināšanai izteiktās
domstarpības, bet konkrētajā gadījumā par lietu ir jāizlemj tiesai.
Latvijas zivsaimnieku asociācijai iesaka turpināt savstarpēju sadarbību un konsultācijas ar
VVD JIŪP.
N.Riekstiņš arī norāda, ja rodas domstarpības vislabāk ir sanākt kopā un precizēt
problēmas kā tas jau vairakkārt darīts kopīgās sanāksmēs ar Valsts zivsaimniecības
pārvaldes līdzdalību. Izsaka gatavību sadarboties gan ar zvejniekiem, gan ar
kontrolētājiem. Papildus atzīmē, ka par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem
saņemtās kompensācijas līdzekļi saskaņā ar Zivju fonda nolikumu nav paredzēti inspektoru
prēmēšanai un prēmijas veido tikai 40% no iekasētajiem naudas sodiem.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome pieņēma zināšanai biedrības „Latvijas
zivsaimnieku asociācija” vēstuli par domstarpībām zvejas kontroles jomā ar VVD
JIŪP, kā arī atzīmēja nepieciešamību turpmākajos gados rast iespēju garantēt
VVD JIŪP stabilu budžeta finansējumu, kas ļautu nodrošināt arī inspektoru
materiālo stimulēšanu tādējādi atceļot prēmēšanu ar Zivju fonda līdzekļu
starpniecību.
5.2. Par ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmes
(š.g. 11.-12. jūnijā) rezultātiem.

M. Roze informē par notikušo Eiropas Savienības ministru padomes sanāksmi, kas bijusi
salīdzinoši smaga, bet panāktais rezultāts ir optimāls. Jautājumus par zilās tunzivs
daudzgadu atjaunošanas plānu, kā arī Eiropas zušu krājumu atjaunošanu pieņēma kā A
punktus, tas ir apstiprināja bez diskusijām. Latviju visvairāk interesējošais jautājums bija
par daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un tāpēc aicina N. Riekstiņu
iepazīstināt ar minētā plāna galvenajiem elementiem.
N. Riekstiņš sniedz informāciju Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļiem par
„Priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu
krājumiem un šo krājumu zvejniecībai” minot galvenos regulas nosacījumus, kas skar
mencu zveju, Kopējās pieļaujamās nozvejas noteikšanu, zvejas piepūles (kuģu dienas
ārpus ostām) regulēšanu, atkāpes, kas paredzētas piekrastes zvejai u.c. nosacījumiem.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome pieņēma zināšanai sniegto informāciju par
Eiropas Savienības Ministru padomes sanāksmes (š.g. 11. – 12. jūnijā)
rezultātiem.
Zivsaimniecības Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks N.Riekstiņš
Protokolēja K. Zariņa

