ZIVSAIMNIECĪBAS KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES
protokols Nr. 23
Rīgā 2006. gada 8. martā
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēde notiek 2006.gada 8. martā Zemkopības
ministrijā (315.telpā). Sēde sākas plkst. 12:00 un beidzas plkst. 14:00. Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes sēdi vada Zivsaimniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs
zemkopības ministrs M.Roze.
Darba kārtībā:
1. Informācija par Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta finanšu līdzekļu
apguves progresu.
2. Nacionālā zivsaimniecības nozares stratēģiskā plāna (2007.-2013.gadam) projekta SVID
analīzes, mērķu un aktivitāšu izvērtēšana un apstiprināšana.
3. Dažādi jautājumi.
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;
A. Blohins – Nacionālās Zvejniecības ražotāju organizācijas valdes loceklis;
I. Cīrulis – Sabiedrības „Rīgas šprotes” padomes priekšsēdētājs;
O. Jankovskis – Latvijas Zivsaimnieku asociācijas padomes loceklis;
I. Markuševskis – Kurzemes zvejnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs;
J. Pētersons – Latvijas Zivsaimnieku asociācijas padomes loceklis;
K. Samuiliča – Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Atbalsta departamenta
direktores vietniece;
E. Tinte – Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācijas pārstāvis;
Ē. Urtāns – Latvijas Zvejnieku federācijas priekšsēdētājs;
I. Voits – Latvijas Zivsaimnieku asociācijas prezidents;
J.Kohs – Latvijas Zivrūpnieku savienības pārstāvis, SIA „Melnsils” direktors.
Sēdē nepiedalās Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi:
S. Larins – Latvijas Zvejnieku federācijas pārstāvis;
G. Drunka – Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktors;
V. Ķepīte – Pārtikas un veterinārā dienesta Zvejas produktu uzraudzības sektora vadītāja;

G. Šķesters – Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;
M. Vītiņš – Latvijas Zivju resursu aģentūras direktors.
Pārējie Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki
I. Muriņa – ZM Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja;
A. Stahovskis – ZM Zivsaimniecības atbalsta nodaļas eksperts;
B. Lorence – ZM Zivsaimniecības atbalsta nodaļas eksperte;
S.Jansone- Valsts zivsaimniecības pārvaldes Ražošanas attīstības un stratēģiskās
plānošanas nodaļas vadītāja;
G.Pērle- Sīle- Valsts zivsaimniecības pārvaldes Ražošanas attīstības un stratēģiskās
plānošanas nodaļas vadītājas vietniece;
I.Tomsone –„Latvijas avīze” korespondente.
Protokolē – M. Cīrule Valsts zivsaimniecības pārvaldes Ražošanas attīstības un stratēģiskās
plānošanas nodaļas vecākā referente.
M. Roze atklāj Zivsaimniecības konsultatīvās padomes 23. sēdi.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi apstiprina sēdes dienas kārtību un M.Roze
lūdz K.Samuiliču sniegt informāciju par darba kārtības 1.jautājumu.
1. Informācija par Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta finanšu
līdzekļu apguves progresu
K. Samuiliča ziņo par situāciju Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta finanšu
līdzekļu apguvē uz 2006. gada 8. martu (tabula Nr.1 šī protokola pielikumā). Pasākumā
4.8 – aktivitātēs 4.8.1 „Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo
zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus
zvejniecības” un 4.8.2 „Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī piekrastes zonā zvejojošo zvejas
kuģu nodošana sadalīšanai vai pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus
zvejniecības” jeb tautā sauktajās „ kuģu sagriešanas” aktivitātes, no pieejamā sabiedriskā
finansējuma Ls 10212507 izmantoti Ls 6873069. Sabiedriskā finansējuma atlikums pašreiz
slēgtajā pasākumā 4.8 kopā sastāda Ls 3339438, bet katrā aktivitātē atsevišķi: 4.8.1 – Ls
2158727 un aktivitātē 4.8.2 – Ls 1180711. Pasākums nav atvērts, jo tam nepieciešamās
vadlīnijas ir vēl jāapstiprina Ministru kabinetā. 7.martā Zivsaimniecības vadības
finansēšanas instrumenta Vadības komitejā tika saskaņotas Lauku atbalsta dienesta
izstrādātās vadlīnijas, un Zemkopības ministrija tās steidzamības kārtā virzīs tālāk
izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru kabinetā.
Nākošā pasākuma 4.9.aktivitātē „Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana” no
atvēlētā pieejamā sabiedriskā finansējuma Ls 664659 ir apgūti tikai Ls 281005, atlikums
Ls 381851 varētu palikt neapgūts, jo Eiropas Savienība ir noteikusi stingrus ierobežojumus
šīs naudas izlietošanai.
Veiksmīgi ir apgūts finansējums 4.10.pasākuma aktivitātē 4.10.1 „Zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde un mārketinga uzlabošana”, kur no pieejamiem Ls 4515481 apgūti Ls
4057499; atlikumā Ls 436330, kas daļēji veidojas arī no projektiem, ar kuriem lauzti
noslēgtie līgumi, – Ls 354335.
Aktivitātē 4.10.2 „Zvejas ostu aprīkojums” no pieejamiem Ls 3630694 apgūti Ls 1925450,
atlikumā Ls 318092, un ir zināms, ka tie tuvākajā laikā tiks apgūti pilnībā io ir jau iesniegti
projekti.

Aktivitātē 4.10.3 „Akvakultūra” no pieejamā sabiedriskā finansējuma Ls 1952787 ir
neapgūti Ls 876815, jo aktivitāte pagaidām nav atvērta sakarā ar to, ka nepieciešama
vadlīniju apstiprināšana Ministru kabinetā.
Pasākuma 4.11.aktivitātē 4.11.1 „Piekrastes zvejas attīstība” no paredzētajiem Ls 434923
piešķirtie līdzekļi vispār nav apgūti un pieejamais atlikums ir Ls 434923, bet ir zināms, ka
šeit tiks iesniegti divi projekti, kas pilnībā varētu apgūt visu paredzēto naudu.
Aktivitātē 4.11.2 „Sociāli ekonomiskie pasākumi” no pieejamā sabiedriskā finansējuma Ls
1056824 atlikums ir Ls 469270. Šī nauda tiks izmantota, līdzko tiks apstiprinātas vadlīnijas
saistībā ar kuģu „sagriešanu”.
No aktivitātes 4.11.3 „Jaunu noietu tirgu apgūšanas veicināšana” apgūti Ls 41535 no
pieejamiem Ls 304114; atlikumā Ls 182028.
Aktivitātē 4.11.4 „Atbalsts ražotāju organizācijām” nav apgūts pieejamais sabiedriskais
finansējums Ls 258692 apjomā, jo ilgs laiks pagāja vadlīniju sagatavošanai un
apstiprināšanai Ministru kabinetā.
Nav apgūts pieejamais sabiedriskais finansējums arī aktivitātei 4.11.5 „Atbalsts zvejas
aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas kompensācijas” Ls 411207 apjomā.
Kopumā no piešķirtā Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta ietvaros pieejamā
sabiedriskā finansējuma Ls 23441888 ir atlikuši Ls 7108646.
M. Roze jautā, vai klātesošajiem ir kādi jautājumi vai priekšlikumi par sniegto informāciju.
I.Voits norāda, ka aktivitātes 4.11.4 „Atbalsts ražotāju organizācijām” sabiedriskā
finansējuma apgūšanai ir palicis pārāk īss laiks, jo netika laicīgi izstrādātas vadlīnijas šo
līdzekļu apguvei. Tāpēc nāksies lemt par šo līdzekļu Ls 258692 turpmāko pārdali. Bet
pasākumā 4.9 „Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana” Eiropas Savienības
noteikto ierobežojumu dēļ atlikušie Ls 381851 arī netiks apgūti, jo nauda nav paredzēta
svarīgākajiem pasākumiem – kā kuģu dzinēju nomaiņa, hidraulikas un vinču nomaiņa.
Vienīgā cerība līdzekļu izmantošanā ir kuģu sagriešana.
M.Roze apsola maksimāli paātrināt jautājumu risināšanu, kas saistīti ar Ministru kabineta
noteikumu virzību vadlīniju apstiprināšanai.
N.Riekstiņš ierosina Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta finanšu līdzekļu
atlikumus pieņemt zināšanai un prognozējamos neizmantotos atlikumus turpmāk pārdalīt
citām aktivitātēm finanšu līdzekļu pilnīgai izmantošanai. Steidzamības gadījumā piedāvā
veikt lēmumu pieņemšanu ar Konsultatīvās padomes locekļu saskaņojumu rakstiskā veidā.
M.Roze piekrīt un jautā, vai ir kādi iebildumi pret šo priekšlikumu. Iebildumu nav.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome nolēma: steidzamas nepieciešamības
gadījumā saskaņot ar Konsultatīvās padomes locekļiem neapgūto
Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta finanšu līdzekļu atlikuma
pārdali starp atsevišķām aktivitātēm rakstiskā veidā.
M.Roze ierosina pāriet pie nākošā – 2.dienas kārtības jautājuma.
2. Nacionālā stratēģiskā plāna (2007. – 2013. gada) projekta SVID analīzes,
mērķu un aktivitāšu izvērtēšana un apstiprināšana.
Valsts zivsaimniecības pārvaldes priekšnieks N.Riekstiņš iepazīstina klātesošos ar
Zivsaimniecības nozares nacionālā stratēģiskā plāna 2007.-2013.gadam galvenajiem
elementiem. Ar SVID analīzi visi Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi pamatā ir
jau iepazinušies, tādēļ informācija tiek sniegta par zivsaimniecības nozares attīstības
galveno mērķi – Nodrošināt ilgtspējīgu zivsaimniecības attīstību, kas efektīvi

izmantotu pieejamos dabas, cilvēku un materiālos resursus, lai celtu cilvēku
labklājības līmeni piekrastes un citos lauku rajonos, un vienlaikus garantētu zivju
krājumu saglabāšanos.
Lai panāktu šo mērķi ir noteikti vairāki apakšmērķi: Pirmkārt zvejniecības kā
konkurētspējīgas un stabilas zivsaimniecības jomas attīstība, uzlabojot zvejas flotes
ekonomisko dzīvotspēju un sabalansējot tās kapacitāti ar Latvijai pieejamiem zivju
resursiem.
Lai īstenotu šo mērķi jāveic sekojošas aktivitātes: Zvejas flotes kapacitātes līdzsvarošana
ar Latvijai pieejamajiem zivju resursiem; Zvejas flotes modernizēšana, paaugstinot tās
ekonomisko dzīvotspēju, bet nepalielinot zvejas kapacitāti. Ostu infrastruktūras uzlabošana
zvejas kuģu darbības nodrošināšanai.
Akvakultūras jomas apakšmērķis ir videi draudzīgas akvakultūras produkcijas audzēšana,
nodrošinot akvakultūras uzņēmējdarbības attīstību un iekšējo ūdeņu zivju resursu
ilgtspējīgu izmantošanu visā Latvijas teritorijā.
Akvakultūras jomā veicamās aktivitātes:
Iekšējo ūdeņu zvejas aprīkojuma pilnveidošana;
Ūdens vides, faunas un floras saglabāšana;
Tirgū konkurētspējīgu akvakultūras uzņēmumu darbības veicināšana.
Zivju apstrādes un tirdzniecības jomā apakšmērķis ir tehnoloģiski modernu,
konkurētspējīgu un ar darbaspēku nodrošinātu zivju apstrādes uzņēmumu attīstība,
nodrošinot augstas pievienotās vērtības, kvalitatīvas un drošas produkcijas ražošanu
atbilstoši ES iekšējā un ārējā tirgus pieprasījumam.
Zivju apstrādes un tirdzniecības jomās veicamās aktivitātes ir zivju apstrādes uzņēmumu
konkurētspējas palielināšana, kā arī tirgus izpētes un produkcijas noieta tirgu apgūšanas
veicināšana.
Jauns virziens stratēģijā ir zivsaimniecības reģionu attīstība. Šajā jomā mērķis ir ar
zivsaimniecību saistīto reģionu integrēta un ilgtspējīga attīstība, sabalansējot
zivsaimniecības un citu nozaru (lauksaimniecības, mežsaimniecības, tūrisma u. c.) darbības
aktivitātes.
Zivsaimniecības reģionu attīstības jomā veicamās aktivitātes: Integrēto kolektīvo
pasākumu veikšana; Zivsaimniecības nozarē nodarbināto kvalifikācijas celšanas un
sadarbības veicināšana
M.Roze lūdz klātesošo komentārus par piedāvātajiem mērķiem un aktivitātēm.
I.Voits norāda uz stratēģijā minēto Zivju resursu atražošanas valsts programmu, kurai no
valsts līdzekļiem tiek izmantots aptuveni 1 miljons latu, tomēr nav īstas skaidrības, kas
izmanto minētos atražotos zivju resursus, jo lašu zveja aiz piekrastes ūdeņiem praktiski
vairs nenotiek.
M.Roze ierosina Latvijas Zivju resursu aģentūrai iesniegt priekšlikumus par
nepieciešamajām izmaiņām Zivju resursu atražošanas valsts programmā un tas izskatīt
kādā no nākamajām Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdēm.
J.Pētersons norāda uz problēmām darbaspēka nodrošinājumā, jo darbaspēks jāved ļoti
tālu, bet šos izdevumus nav atļauts iekļaut uzņēmuma grāmatvedībā kā attaisnotos
izdevumus.

M. Roze uzskata, ka būtu nepieciešams attīstīt modernas tehnoloģijas un paaugstināt
strādājošo profesionālo kvalifikāciju, kas varētu samazināt šobrīd nepieciešamo darba roku
skaitu. Darbaspēka nodrošinājuma jautājums būtu jārisina Zemkopības ministrijai kopīgi ar
Labklājības ministriju.
M.Roze jautā, vai ir vēl kādi priekšlikumi.
I.Voits papildus izsaka neapmierinātību par to, ka Pārtikas un veterinārais dienests noteicis
pārāk augstu samaksu par zivju pārbaudēm – Ls 0,63 par zivju tonnu , kas lieliem
uzņēmumiem sastāda ievērojamas izmaksas. Igaunijā tāds pakalpojums maksā tikai Ls
0,07 par zivju tonnu.
M.Roze lūdz iesniegt vēstuli Pārtikas un veterinārajam dienestam par minētajām izmaksām
un izvērtēt šo jautājumu.
M.Roze ierosina apstiprināt Zivsaimniecības nozares 2007.-2013.gadam SVID analīzi,
stratēģiskos mērķus un galvenās aktivitātes.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome nolēma: apstiprināt Zivsaimniecības
nozares SVID analīzi, (protokola pielikums Nr.2) stratēģiskos mērķus un
galvenās aktivitātes (protokola pielikums Nr.3), kuras tiks atbilstoši
iestrādājamas Zivsaimniecības nozares stratēģiskajā plānā 2007.-2013.gadam.
M. Roze ierosina pāriet pie pēdējā dienas kārtības jautājuma:
3. Dažādi jautājumi.
3.1. Latvijas Zivsaimniecības un pārtikas darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājas
07.03.2006. vēstule Nr 02-03 un Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku fonda „Jūrnieks”
17.11.2005. vēstule Nr JF – 11/21.
Ņemot vērā zivsaimniecības nozares profesionālo organizāciju (Latvijas Zivsaimniecības un
pārtikas darbinieku arodbiedrība un Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku fonds „Jūrnieks”)
iesniegumus Zivsaimniecības konsultatīvajai padomei ar lūgumu iekļaut Jūras svētkus
svētku un atceres dienu sarakstā, Zivsaimniecības konsultatīvās padomes locekļi
izskatīja šo jautājumu un nolēma atbalstīt Latvijas Zivsaimniecības un pārtikas
darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājas 07.03.2006. vēstulē Nr 02-03 un
Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku fonda „Jūrnieks” 17.11.2005. vēstulē Nr JF
– 11/21 minēto priekšlikumu ar ierosinājumu iekļaut Jūras svētkus svētku un
atceres dienu sarakstā.
M. Roze ierosina par iepriekš minēto jautājumu iesniegt Saeimā vēstuli, kurā norādīt
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes atbalstu Zvejnieku svētku noteikšanai
M. Roze paziņo, ka visi dienas kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti un sēde tiek slēgta.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks N. Riekstiņš

