Zivsaimniecības Konsultatīvās padomes sēdes
protokols Nr. 27 (precizēts)
Rīgā 2007.gada 21.februārī
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēde notiek Zemkopības ministrijā 23.stāva
kolēģijas zālē. Sēde sākas plkst. 11.00 un beidzas plkst. 12.30. Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes sēdi vada Zivsaimniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
Zemkopības ministrs M. Roze.
Darba kārtībā:
1. Eiropas Zivsaimniecības fonda (2007.-2013.g.) finansējuma indikatīvais sadalījums pa
pasākumiem, aktivitātēm (Prezentē zemkopības ministrija).
2. Dažādi jautājumi
2.1. Priekšlikums darba grupas sastāvam, lai veicinātu un koordinētu „Akvakultūras
ilgtspējības attīstības un vadības stratēģijas Latvijā” paredzēto projektu virzību (Informē
Valsts Zivsaimniecības pārvalde).
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;
Indulis Āboliņš - Lauku atbalsts dienesta direktora vietnieks Eiropas Savienības
jautājumos;
M. Vītiņš – Latvijas Zivju resursu aģentūras direktors;
G. Šķesters – Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;
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;
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;
I. Cīrulis – Savienības „Rīgas šprotes” padomes priekšsēdētājs.
Sēdē nepiedalās Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi:
V. Ķepīte – Pārtikas un veterinārā dienesta Zvejas produktu uzraudzības sektora vadītāja;

F. Klagišs – Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktora vietnieks;
J. Bubišs – Latvijas Zivrūpnieku savienības pārstāvis;
M. Smila – Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozares arodbiedrības koordinatore;
A. Blohins – Nacionālās Zvejniecības ražotāju organizācijas valdes loceklis .
Pārējie Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki:
Aivars Lapiņš – Zemkopības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks;
Aivis Reinholds – Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts atbalsta
departamenta direktors;
Ilze Muriņa- Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja;
Edīte Kubliņa - Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja vietniece;
Solveiga Lazovska –Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītājas vietniece;
Mareks Samohvalovs - Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektora pienākumu
izpildītājs;
Vita Zalcmane - Pārtikas un veterinārā dienesta Veterināro zāļu uzraudzības daļas
vadītāja;
Rinalds Vācers –Lauku atbalsta dienests Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta
Eiropas Savienības strukturālo pasākumu daļas vadītājs;
Irina Šīdupa - Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta
Eiropas Savienības strukturālo pasākumu daļas vadītāja vietniece;
Ilga Rancāne – Lauku atbalsta dienesta Atbalsta departamenta Ražošanas struktūru
atbalsta daļas vadītāja;
Didzis Šmits – Latvijas Zivrūpnieku savienības prezidents;
Andris Bite – Latvijas Zivrūpnieku savienības pārstāvis;
Protokolē:
I. Freija - Valsts Zivsaimniecības pārvaldes Ražošanas attīstības un stratēģiskās
plānošanas nodaļas vecākā referente.
Sēdes gaita:
M. Roze atklāj Zivsaimniecības konsultatīvās padomes 25. sēdi un aicina Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes locekļus apstiprināt sēdes darba kārtību. Padomes locekļi piekrīt
piedāvātajai sēdes darba kārtībai.
1. Eiropas Zivsaimniecības fonda (2007.-2013.g.) finansējuma indikatīvais
sadalījums pa pasākumiem, aktivitātēm.

I. Muriņa informē par Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdei
iesniegto materiālu „Eiropas Zivsaimniecības fonda (2007.-2013.g.) finansējuma
indikatīvais sadalījums pa pasākumiem, aktivitātēm”. Tiek norādīts, ka lai nodrošinātu
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta sekmīgu ieviešanu, Zemkopības ministrija
sadarbībā ar Valsts Zivsaimniecības pārvaldi un Lauku atbalsta dienestu ir sagatavojusi
Eiropas Zivsaimniecības fonda (turpmāk – EZF) finansējuma indikatīvo sadalījumu pa
pasākumiem un aktivitātēm. Finansējuma sadalījums veikts pamatojoties uz Eiropas
Savienības Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulu (EK) Nr.1198/2006 par Eiropas
Zivsaimniecības fondu un Eiropas Komisijas Lēmumu Nr.C(2006)4332final par Eiropas
Zivsaimniecības fonda finanšu līdzekļu sadalījumu pa gadiem.
Ņemot vērā to, ka viena Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākuma/aktivitātes
administrēšanai nepieciešamās sistēmas (shēmas) izveide Lauku atbalsta dienestam
izmaksā ne mazāk kā Ls 100 000 un sakarā ar to, ka dažos pasākumos (aktivitātēs) ir
paredzams zems atbalstāmo projektu skaits, ir nepieciešams pārdomāt dažu pasākumu
(aktivitāšu) ieviešanas lietderību (skat. arī Zemkopības ministrijas sagatavotos
priekšlikumus šī protokola 1.pielikumā).
Minētās lietderības izvērtējums būtu jāattiecina uz šādiem pasākumiem/aktivitātēm:
1.2. pasākums „Zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšana”. Sākotnēji nepieciešamā
finansējuma aprēķinā tika ieskaitīts un bija paredzēts, ka zvejniekiem varēs kompensēts
arī to dīkstāves laiku, kad kuģi stāvēs ostā dzinēju maiņas gadījumos. Tomēr pēc regulas
nosacījumu sīkākas izpētes kļuvis skaidrs, ka šāda kompensācija varēs būt pieejama
vienīgi traleriem, kuru garums ir lielāks par 24 metriem. Bez tam atbalstu šādu kuģu
dzinēju nomaiņai varēs saņemt tikai tie uzņēmumi, kuri atrodas ekonomiski smagā
stāvoklī, kas tiem vēl papildus būs jāpierāda. Tāpēc Zemkopības ministrija piedāvā
1.2.pasākumu ieviest tikai tad, ja plānošanas perioda laikā radīsies nepieciešamība
pielietot zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanu sakarā ar Eiropas Kopienas vai nacionālā
līmenī pieņemtiem ārkārtas lēmumiem par zivju krājumu aizsardzību vai arī citos Eiropas
Zivsaimniecības fonda regulā paredzētos gadījumos.
Aktivitāte 1.4.2. „Atbalsts zvejniekiem, jaunākiem par 40 gadiem, zvejas kuģu iegādei
pirmo reizi”. Zemkopības ministrija piedāvā izslēgt šīs aktivitātes finasējumu no Eiropas
Zivsaimniecības fonda, jo neuzskata, ka varētu rasties liels pieprasījums šāda atbalsta
izmantošanai.
I. Voits piekrīt, ka šo aktivitāti tiešām nepieciešams izslēgt no Eiropas Zivsaimniecības
fonda finansējuma, jo Latvijā nebūs neviena šāda gadījuma. Licencējot firmas darbību, tās
pamatkapitāls ir Ls 2000. Šajā aktivitātē varētu būt runa tikai par pamatkapitālu, kas
akciju sabiedrībai ir akcijas, pārējām statūtsabiedrībām - kapitāldaļas. Visdrīzāk nebūs
neviena gadījuma, kad kāds gribēs pārdot 50% no tam piederošām kapitāldaļām.
I. Muriņa sniedz skaidrojumu par 2.2.2.aktivitāti „Pāreja uz bioloģiskās akvakultūras
ražošanu”. Zemkopības ministrija piedāvā izslēgt 2.2.2.aktivitāti tās finansēšanai no
Eiropas Zivsaimniecības fonda, radot iespēju līdzvērtīgu atbalstu saņemt 2.2.1.aktivitātes
„Vides, dabas resursu un ģenētiskās daudzveidības saglabāšana” ietvaros, paredzot
maksājumus par aktivitātei atbilstošām dīķu platībām (hektāriem).
E.Tinte jautā, par ko audzētāji varēs saņemt šādus hektāra maksājumus.
I. Muriņa informē, ka hektāra maksājumus ir paredzēts piešķirt tādām akvakultūras
saimniecībām, kas savā darbībā pilda no dabas un vides aizsardzības viedokļa
paaugstinātas prasības un pielieto videi draudzīgas tehnoloģijas. Pēc būtības tā būtu
kompensācija pārejai no intensīvās uz ekstensīvo akvakultūru.
E. Tinte piezīmē, ka arī intensīvā akvakultūrā var tikt nodrošināta paaugstinātu vides
aizsardzības prasību ievērošana, piemēram, audzēšanā pielietojot ūdens recirkulācijas
sistēmas.

I. Muriņa informē par priekšlikumu, kas saistīts ar 2.2.3.aktivitāti „Atbalsts uzņēmumiem,
kas atrodas jaunveidojamās Natura 2000 teritorijās”. Zemkopības ministrija piedāvā
izslēgt no Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējuma, arī 2.2.3.aktivitāti, radot iespēju
līdzvērtīgu atbalstu saņemt 2.2.1.aktivitātes „Vides, dabas resursu un ģenētiskās
daudzveidības saglabāšana” ietvaros, nosakot attiecīgu hektāra maksājumu par dīķu
aizņemto platību.
Tāpat Zemkopības ministrija piedāvā izslēgt no Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējuma
2.4.2.aktivitāti „Zvejas laivu modernizēšana”, ņemot vērā, ka prognozējamais līdzekļu
apguves apjoms septiņu gadu periodā šajā aktivitātē varētu būt ļoti mazs.
G. Šķesters iebilst, ka iekšējo ūdeņu zvejā nebūtu pareizi vispār liegt jebkādu iespēju
modernizācijas veikšanai, jo tad nebūtu ievērota līdzvērtīga attieksme salīdzinājumā ar
atbalstu, kas tiks sniegts zvejniecībai jūras ūdeņos.
I. Muriņa pieļauj, ka varbūt varētu izskatīt iespēju rast finansējumu šīs aktivitātes projektu
realizācijai no 4 ass pasākumam „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” plānotajiem
līdzekļiem.
M. Roze piekrīt, ka šāda finansējuma iespēja ir jāmeklē vai nu 4 ass pasākuma ietvaros,
vai arī no valsts budžeta.
M. Roze papildus norāda, ka par katras aktivitātes ieviešanu un Ministru kabineta
noteikumu izstrādi vēl tiks rīkotas atsevišķas diskusijas, kurās pieaicinās attiecīgo darbības
jomu ekspertus, tāpēc nav pamata zivsaimniecības sabiedrisko organizāciju pārstāvju
satraukumam, ka kāda no Latvijai svarīgām aktivitātēm varētu tikt aizmirsta minēto
dokumentu sagatavošanas gaitā.
I. Muriņa norāda, ka par 3.1.2.aktvitāti „Atbalsts zivsaimniecības un akvakultūras ražotāju
organizāciju izveidošanai, attīstībai un reorganizācijai” Zemkopības ministrija vēlētos
izteikt priekšlikumu rast iespēju tās finansēšanai no valsts budžeta, jo izdevumi aktivitātē
paredzētajām darbībām būs nelieli.
I. Muriņa tālāk informē, ka 3.5.pasākumu „Zvejas kuģu pārbūve izmantošanai citiem
mērķiem” Zemkopības ministrija piedāvā izslēgt no Eiropas Zivsaimniecības fonda
finansējuma vai finansēt no valsts budžeta.
M. Roze papildina, ka, ja, būtu nepieciešama viena vai divu kuģu pārbūve par apmācības
kuģiem pētniecības vai izglītības iestāžu vajadzībām, tad līdzekļus tiešām vajadzētu meklēt
un plānot valsts budžetā. Tāpat viņš rosina Zivsaimniecības konsultatīvās padomes
locekļus pārdomāt vai tuvākā laikā varētu rasties šāda vajadzība zvejas kuģu pārbūvei .
D. Šmits ierosina atvēlēt vairāk līdzekļu zivju produkcijas reklāmas kampaņām un tirgus
attīstības pasākumu nodrošināšanai.
M. Roze atbalsta ierosinājumu, tomēr uzsver, ka finansējums vienam mērķim nevarēs tikt
piešķirts no divām dažādām aktivitātēm.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome nolēma:
Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumus par atsevišķu aktivitāšu
izslēgšanu no Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējuma (zemāk sekojošajā
sarakstā šīs aktivitātes un par tām pieņemtie lēmumi izcelti trekndrukā) un virzīt
tālākai ieviešanai šādus Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstāmos
pasākumus/aktivitātes, ievērojot šī protokola 2.pielikumā norādīto finansējuma
indikatīvo sadalījumu pa pasākumiem/aktivitātēm:
1. ass pasākumi Kopienas zvejas flotes sabalansēšanai.

1.1. Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana.
1.2. Zvejas aktivitātes pagaidu pārtraukšana (Zivsaimniecības konsultatīvās
padomes lēmums: pasākums ieviešams tikai tad, ja plānošanas periodā rodas
šāda nepieciešamība).
1.3. Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte.
1.3.1. Drošības uz kuģa, darba apstākļu, higiēnas, produktu kvalitātes un
energoefektivitātes uzlabošana. Ieguldījumi selektīvākos zvejas rīkos un rīkos, kas
samazina zvejas ietekmi uz ekosistēmām un jūras dibenu, kā arī ir mazāk bīstami savvaļas
plēsoņām.
1.3.2. Zvejas kuģu dzinēju nomaiņa.
1.4.Sociāli ekonomiskie pasākumi.
1.4.1.Kompensācijas zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) zvejas kuģa pastāvīgas
zvejas darbības pārtraukšanas gadījumā.
1.4.2.Atbalsts zvejniekiem, jaunākiem par 40 gadiem, zvejas kuģu iegādei pirmo
reizi (Zivsaimniecības konsultatīvās padomes lēmums: aktivitāti izslēgt no
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstāmo aktivitāšu saraksta).
1.4.3.Pirmstermiņa pensionēšanās.
2. ass pasākumi Akvakultūrai, zvejai iekšējos ūdeņos un akvakultūras produktu apstrādei
un realizācijai.
2.1. Investīcijas akvakultūras uzņēmumos.
2.2. Ūdens vides aizsardzība.
2.2.1. Vides, dabas resursu un ģenētiskās daudzveidības saglabāšana.
2.2.2 Pāreja uz bioloģiskās akvakultūras ražošanu (Zivsaimniecības konsultatīvās
padomes lēmums: aktivitāti izslēgt no Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstāmo
aktivitāšu saraksta, nodrošinot līdzvērtīga atbalsta sniegšanu 2.2.1. aktivitātes
ietvaros).
2.2.3. Atbalsts uzņēmumiem, kas atrodas jaunveidojamās Natura 2000 teritorijās
(Zivsaimniecības konsultatīvās padomes lēmums: aktivitāti izslēgt no Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalstāmo aktivitāšu saraksta, nodrošinot līdzvērtīgu
atbalsta sniegšanu 2.2.1. aktivitātes ietvaros).
2.3. Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana.
2.4. Zveja iekšējos ūdeņos.
2.4.1. Investīcijas infrastruktūras izveidē un modernizācijā, iekārtu un tehnikas iegādē un
uzstādīšanā.
2.4.2. Zvejas laivu modernizēšana (Zivsaimniecības konsultatīvās padomes
lēmums: aktivitāti izslēgt no Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstāmo aktivitāšu
saraksta, izvērtējot iespēju šāda veida atbalsta iekļaušanai 4. pasākuma
aktivitātēs vai šiem mērķiem nepieciešamo līdzekļu paredzēšanai no valsts
budžeta).

2.5. Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un marketings.
3. ass Kopējās ieinteresētības pasākumi
3.1. Kopīga rīcība zivsaimniecības uzņēmumu efektīvai attīstībai.
3.1.1. Investīcijas zivsaimniecības un akvakultūras uzņēmumos.
3.1.2. Atbalsts zivsaimniecības un akvakultūras ražotāju
organizācijām(Zivsaimniecības konsultatīvās padomes lēmums: aktivitāti izslēgt
no Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstāmo aktivitāšu saraksta, izvērtējot
iespēju šāda veida atbalsta paredzēšanai no valsts budžeta).
3.1.3. Partnerattiecību, sadarbības un prasmju apguves veicināšana.
3.2. Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība.
3.3. Investīcijas zvejas ostās, zivju izkraušanas un patvēruma vietās.
3.4. Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas.
3.5. Zvejas kuģu pārbūve izmantošanai citiem mērķiem(Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes lēmums: pasākumu izslēgt no Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalstāmo pasākumu saraksta, izvērtējot iespēju šāda veida atbalsta
paredzēšanai no valsts budžeta).
4. ass pasākums Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīgai attīstībai.
2. Priekšlikums darba grupas sastāvam, lai veicinātu un koordinētu
„Akvakultūras ilgtspējības attīstības un vadības stratēģijas Latvijā” paredzēto
projektu virzību.
M. Roze informē, ka saskaņā ar Zivsaimniecības konsultatīvās padomes 26. sēdē šī gada
11. janvārī pieņemto lēmumu, ir pieteikti pārstāvji, kas būtu iekļaujami Akvakultūras
stratēģijas realizācijas atbalsta grupā, kura veicinātu un koordinētu „Akvakultūras
ilgtspējīgas attīstības un vadības stratēģijas Latvijā” paredzēto projektu virzību.
Šajā darba grupā tika izvirzīti sekojoši pārstāvji :
1. Valsts Zivsaimniecības pārvalde …………....Normunds Riekstiņš
2. Valsts Zivsaimniecības pārvalde…………………...Gunta Ozoliņa
3. Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts atbalsta departaments………….Edīte
Kubliņa
4. Pārtikas un veterinārais dienests………...………Mārtiņš Seržants
5. Lauku atbalsta dienests……………………………Rinalds Vācers
6. Vides ministrija………………….……….…………Astrīda Pūriņa
7. Valsts vides dienests……………………………....Nikolajs Liskins
8. Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija…………....Egils Tinte
9. Latvijas zivju audzētāju asociācija……………Oļegs Ņemeņonoks

10. Latvijas Zivju resursu aģentūra……………...........…Andis Mitāns
Zivsaimniecības konsultatīvā padome nolēma : apstiprināt darba grupas sastāvu,
kas veicinātu un koordinētu „Akvakultūras ilgtspējības attīstības un vadības
stratēģijas Latvijā” paredzēto projektu virzību, kā arī apstiprināt Valsts
zivsaimniecības pārvaldes priekšnieku N. Riekstiņu par šīs darba grupas vadītāju.
Zivsaimniecības Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks N.Riekstiņš
Protokolēja I. Freija

