2014.gada 1.jūlija
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam uzraudzības komitejas un
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pagaidu uzraudzības
komitejas
sēdes protokols
Rīgā, Zemkopības ministrijā, 23.stāva zālē
Sēdes sākums: 11:00
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam (turpmāk – ZRP 2007-2013) uzraudzības komitejas (turpmāk – Komiteja) un
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam (turpmāk – ZRP 20142020) pagaidu uzraudzības komitejas (turpmāk – Komiteja) sēdes dalībnieki:
Komitejas locekļi ar balsstiesībām:
Nr.p.k. Institūcijas nosaukums, komitejas locekļa
ieņemamais amats
1.
Zemkopības ministrijas (ZM) Valsts sekretāra
vietnieks, Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes
departamenta direktors, komitejas priekšsēdētājs
2.
ZM Zivsaimniecības departamenta (ZD) direktors,
komitejas priekšsēdētāja vietnieks
3.
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece
4.
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome,
administrācijas vadītāja
5.
Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības (ES)
struktūrfondu Informācijas centra vadītāja
6.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis,
Latvijas Zivsaimnieku asociācijas prezidents
7.
Vides konsultatīvās padomes pārstāvis
8.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas
(VARAM)
Dabas
aizsardzības
departamenta Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas
vecākais referents
9.
Finanšu ministrijas (FM) ES fondu stratēģijas
departamenta direktora vietnieks
Komitejas locekļi ar padomdevēja tiesībām:
1.
Latvijas Lauku foruma padomes locekle
2.
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis,
Kurzemes
Zvejnieku
asociācijas
valdes
priekšsēdētājs
3.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts „BIOR” Zivju resursu
pētniecības departamenta vadītājs
4.
Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības
departamenta direktores vietniece Profesionālās
izglītības un starptautiskās sadarbības jomā
5.
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra valdes priekšsēdētājs
6.
Pārresoru
koordinācijas
centra
Attīstības
uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante

Vārds, Uzvārds
Aivars Lapiņš
Normunds Riekstiņš
Sniedze Sproģe
Guna Kalniņa-Priede
Dace Grīnberga
Inārijs Voits
Valērijs Gabrāns
Vilnis Bernards
Boriss Kņigins

Gunta Abaja
Igors Markuševskis
Georgs Korņilovs
Inta Šusta
Mārtiņš Cimermanis
Sanita Kalnača
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7.
8.

Eiropas Komisijas pārstāvis
Eiropas Komisijas pārstāvis

Citi dalībnieki:
1.
Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktores vietnieks
2.
LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta
departamenta Zivsaimniecības daļas vadītājs
3.
Pārresoru koordinācijas centra konsultante
4.
VARAM Investīciju politikas departamenta
Programmu vadības nodaļas vecākā referente
5.
VARAM Dabas aizsardzības departamenta Sugu
un biotopu aizsardzības nodaļas vecākā referente
6.
LVAEI Lauku attīstības novērtēšanas nodaļas
vadītāja
7.
LVAEI ekonomiste
8.
LVAEI ekonomiste
9.
ZM Iekšējā audita nodaļas vadītāja
10. ZM Iekšējā audita nodaļas vecākais referents
11. ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta
(LAAD) Fondu uzraudzības un informācijas
koordinācijas nodaļas vadītāja
12. ZM LAAD Fondu uzraudzības un informācijas
koordinācijas nodaļas vadītāja vietniece
13. ZM LAAD Valsts atbalsta plānošanas nodaļas
vecākā referente
14. ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes
departamenta, Stratēģijas analīzes nodaļas vecākā
referente
15. ZM ZD direktora vietnieks
16. ZM ZD Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja
17. ZM ZD Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais
referents
18. ZM ZD Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja
vietnieks
19. ZM ZD Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākā
referente
20. ZM Budžeta un finanšu departamenta Eiropas
Savienības fondu finanšu vadības nodaļas vecākais
referents
Nepiedalās
1.
ZM LAAD direktore
2.
LAD direktore
3.
LAD direktores vietnieks
4.
LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta
departamenta direktore
5.
Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības fondu
ieviešanas departamenta direktors
6.
Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta
direktore
7.
Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanās un
sociālā darba politikas departamenta vecākā
eksperte

Kurt Vander Eecken
Raimonds Vesers
Ģirts Krūmiņš
Rinalds Vācers
Dita Erna Sīle
Sarmīte Kļaviņa
Linda Teša
Elita Benga
Aiga Smiltāne
Inese Biukšāne
Lelde Veidemane
Edgars Švirksts
Karīna Afremoviča
Maruta Grīnberga
Linda Voiče
Zane Jansone
Jānis Lagūns
Edīte Kubliņa
Kristaps Pilskalns
Armands Stahovskis
Ilze Muriņa
Kristaps Balcers

Liene Jansone
Anna Vītola-Helviga
Indulis Āboliņš
Oksana Dumpe
Edmunds Valantis
Ilze Aleksandroviča
Inese Vilcāne
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8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes
priekšsēdētājs
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes
Attīstības nodaļas vadītāja
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes
loceklis
Valsts
vides
dienesta
Zvejas
kontroles
departamenta Jūras kontroles daļas vadītājs
Valsts
vides
dienesta
Zvejas
kontroles
departamenta Jūras kontroles daļa vecākais
inspektors
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas
koordinācijas departamenta Mūžizglītības attīstības
nodaļas juriskonsults
Zivsaimniecības konsultatīvā padomes pārstāvis,
Zvejnieku federācijas priekšsēdētājs
Zivsaimniecības konsultatīvā padomes pārstāvis,
Latvijas
Zivju
audzētāju
asociācijas
izpildinstitūcijas pārstāvis
Zivsaimniecības konsultatīvā padomes pārstāvis,
Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācijas valdes
priekšsēdētāja vietnieks

Uldis Kristapsons
Dace Vilmane
Monvīds Švarcs
Miks Veinbergs
Vladislavs Barsukovs
Dainis Papāns
Ēvalds Urtāns
Oļegs Ņemeņonoks

Egils Tinte

1.Sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana
(A.Lapiņš)
Nolemj apstiprināt Komitejas sēdes darba kārtību (1.pielikums).
I. ZRP 2007-2013 Uzraudzības komitejas (UK) sēde
2. Informācija un diskusija par ZRP ieviešanas un finanšu plāna īstenošanas progresu
(E.Kubliņa, A.Lapiņš, N.Riekstiņš, I.Voits, R.Vācers, K.Vander Eecken)
Nolemj:
1) pieņemt zināšanai ZM sniegto informāciju par ZRP ieviešanas un finanšu plāna
īstenošanas progresu – ZRP publiskā finansējuma apguvi, ZRP noteikto rādītāju
izpildi u.c. (2.pielikums);
2) ZRP 2014-2020 Pagaidu uzraudzības komitejas dalībniekiem izvērtēt nākamajam
plānošanas periodam paredzēto rādītāju skaitliskās vērtības un sniegt
priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām, ņemot vērā nākamajā periodā
piemērojamo izpildes rezervi un tās saistību ar rādītāju faktisko izpildi un ZRP 20142020 pieejamā finansējuma kopējo apmēru. Priekšlikumus sūtīt uz e-pasta adresi:
ZRP@zm.gov.lv;
3) tuvākajā laikā ZM sadarbībā ar sociālajiem partneriem izvērtēt ZRP 2007-2013 2. un
īpaši 4.prioritārā virziena īstenošanas progresu, nepieciešamības gadījumā lemjot
par attiecīgu pasākumu veikšanu, lai sekmētu pieejamā finansējuma apguvi;
4) š.g. 2.jūlija sanāksmē ZM plkst.11:00 sadarbībā ar nozares organizācijām un BIOR
izvērtēt ZRP 2007-2013 1.prioritārā virziena ietvaros pieejamā finansējuma
atlikuma iespējamo izmantošanu Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanai.
3

II. ZRP 2014-2020 Pagaidu uzraudzības komitejas (PUK) sēde
3. ZRP 2014-2020 Pagaidu uzraudzības komitejas nolikuma apstiprināšana
(A.Lapiņš, N.Riekstiņš, K.Afremoviča, D.E.Sīle)
Nolemj:
1) pieņemt zināšanai ZM sniegto informāciju par ZRP 2014-2020 Pagaidu uzraudzības
komitejas izveidošanu, tās darbību un nolikumu (3.pielikums);
2) apstiprināt ZRP 2014-2020 Pagaidu uzraudzības komitejas nolikumu (4.pielikums).
3) Komitejas locekļiem atkārtoti pārskatīt UK un PUK deleģēto pārstāvju sarakstus un
informēt par nepieciešamajām izmaiņām Komiteju sastāvā elektroniski uz e-pasta
adresi: uk.zrp@zm.gov.lv.

4. Informācija par ZRP ex-ante izvērtējumu
(E.Benga, A.Lapiņš, N.Riekstiņš, I.Voits, S.Sproģe, V.Gabrāns, Ģ.Krūmiņš, B.Kņigins,
K.Vander Eecken)
Nolemj
1) pieņemt zināšanai Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta ekspertu sniegto
informāciju par nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas darbību, veikto ex-ante
novērtējumu un gūtajiem secinājumiem un ieteikumiem ZRP 2014-2020 sagatavošanā
(5.pielikums);
2) ZM, LAD un LVAEI izvērtēt izteiktos priekšlikumus ZRP īstenošanas
novērtēšanai nepieciešamo datu ieguves procesa uzlabošanai, ņemot vērā pašreizējo
atbalsta saņēmēju zemo aktivitāti informācijas sniegšanā un sadarbībā ar
novērtētājiem, kā arī to, ka Centrālās statistikas pārvaldē nav pieejami specifiski ZRP
īstenošanas novērtēšanai nepieciešami dati atsevišķi par ES atbalsta saņēmējiem:
a. darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” IKT aktivitāšu ietvaros
piedāvāt iespēju izveidot centralizētu elektronisku datu ieguves un
apkopošanas sistēmu;
b. ES finansējuma saņēmējiem piemērot obligātu prasību par sadarbošanos ar
novērtētājiem, nepieciešamās informācijas obligātu sniegšanu. Novērtētājiem
skaidri definējot nepieciešamos iegūstamos datus un informāciju, kas tiktu
iestrādāta normatīvajos aktos u.tt., turklāt datiem būtu jābūt tādiem, lai ZRP
īstenošanas progresu būtu iespējams izvērtēt arī teritoriālā griezumā;
c. uzlabot iesaistīto iestāžu sadarbību informācijas iegūšanā, neprasot atbalsta
saņēmējiem atkārtoti sniegt identisku informāciju dažādām iestādēm, kā arī
informāciju, kura ir pieejama no citām iestādēm.
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5. Informācija par Eiropas Komisijai iesniedzamo ZRP 2014-2020 projektu
(E.Kubliņa, A.Lapiņš, N.Riekstiņš, E.Benga, S.Sproģe, I.Voits, D.Grīnberga, V.Gabrāns,
M.Cimermanis, D.E.Sīle, K. Vander Eecken,)
Nolemj:
1) pieņemt zināšanai ZM sniegto informāciju par sagatavoto un Zivsaimniecības
konsultatīvajā padomē saskaņoto ZRP 2014-2020 projektu (6.pielikums), kā arī
diskusiju dalībnieku pausto viedokli, t.sk., V.Gabrāna komentāru par ZRP 2014-2020
ietekmi uz ekoloģiski ilgtspējīgu zvejniecību un akvakultūru, darbavietu skaita
palielināšanu saistībā ar atbalstu zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanai, kā arī
teritorijas ziņā ierobežoto zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju, un ZM sniegtos
skaidrojumus;
2) ZM sadarbībā ar LPS, LVAEI u.c. sociālajiem partneriem izvērtēt un vienoties par
metodiku zivsaimniecībā nodarbināto skaita noteikšanai, lai iesaistītajiem būtu
vienota izpratne par to, kā šie skaitļi tiek iegūti. LPS par zivsaimniecībā nodarināto
skaitu apņemas diskutēt arī Piekrastes pašvaldību apvienībā;
3) izvērtēt iespēju no ZRP SVVA pasākumu ietvaros kā izņēmumu paredzēt atbalstu,
piemēram, zivju tirgu rīkošanai arī pilsētās ar iedzīvotāju skaitu virs 15 000, lai
veicinātu vietējās produkcijas patēriņu;
4) pieņemt zināšanai, ka atsevišķu ZRP 2014-2020 pasākumu īstenošana varētu tikt
uzsākta jau 2014.gada rudenī. Par tālāko informāciju attiecībā uz projektu atlases
kritērijiem un PUK sēdēm vai lēmumu pieņemšanu rakstiskās procedūras veidā
Komitejas locekļi tiks informēti vēlāk;
5) PUK locekļiem 2 nedēļu laikā, līdz 16.jūlijam, uz e-pasta adresi ZRP@zm.gov.lv
sniegt priekšlikumus, ja ir kas būtisks labojams EK iesniedzamajā ZRP 2014-2020
projektā. ZRP 2014-2020 projekts pieejams Zemkopības ministrijas nozares portālā
sadaļā Zivsaimniecība: https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/ricibasprogramma-zivsaimniecibas-attistibai-2014-2020-gadam?id=3515#jump.
6. Sēdes noslēgums
A.Lapiņš sēdi pasludina par slēgtu.

Priekšsēdētājs

A. Lapiņš

Protokolēja

K.Afremoviča
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