Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanai Latvijā (2007.-2013.g.)
ietvaros atbalstāmo projektu atlases kritēriji pasākumiem
„Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”,
„Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”,
„Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana”
„Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” un
„Sociāli ekonomiskie pasākumi”

Pasākumi „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”, „Zvejas un
akvakultūras produktu apstrāde”, „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” un
„Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās” tiek ieviesti atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā. Šajos pasākumos projektu atlases kritēriji
nav izslēdzoši.
Pasākuma „Sociāli ekonomiskie pasākumi” aktivitātes „Kompensācijas
zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) zvejas kuģa pastāvīgas zvejas
darbības pārtraukšanas gadījumā” un „Pirmstermiņa pensionēšanās” tiek
ieviestas kompensāciju maksājumu veidā. Pasākuma projektu atlases kritēriji ir
izslēdzoši.
Pasākums „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”
Projektu iesniegumi tiek sarindoti pēc projektu atlases kritērijiem, kas
minēti 1.tabulā. Vienādu projektu atlases kritēriju punktu gadījumā
priekšrocības saņemt sabiedrisko līdzfinansējumu ir atbalsta pretendentam,
kuram ir mazāks koeficients - pasākuma ietvaros saņemtais un pieprasītais
sabiedriskais līdzfinansējums pret vienam atbalsta pretendentam šajā pasākumā
programmēšanas periodā maksimāli pieejamo sabiedrisko līdzfinansējumu.
1.tabula
Projektu atlases kritēriji
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

Kritēriju
Kritērijs
grupa
Uzņēmuma Sīkie (mikro) uzņēmumi
lielums*
Mazie uzņēmumi
Vidējie un pārējie uzņēmumi
Attiecināmā Ūdens mehāniskie filtri, biofiltri un to substrāti, sistēmas un
s izmaksas iekārtas ūdens kvalitātes nepārtrauktai kontrolei un vadībai,
sistēmas un iekārtas ūdens nodrošināšanai ar skābekli,
augstspiediena
iekārtas
baseinu
mazgāšanai
un
termodezinficēšanai, recirkulācijas sistēmas
Citas attiecināmās izmaksas
Projekta Atbalsta pretendents īsteno projektu teritorijā ar 4. un 5.grupas
īstenošanas attīstības indeksu**
vieta
Atbalsta pretendents īsteno projektu teritorijā ar 3.grupas
attīstības indeksu**

Punktu
skaits
30
20
0
10

0
8
4

1

4.

5.

Pārējie
Projekta Audzēšanas
tehnoloģiju
pielietošana,
darbības
dīķsaimniekošana
virziens
Pārējie projekti
Akceptēts Akceptēts būvprojekts iesniegts kopā
būvprojekts iesniegumu***
Pārējie projekti

kas

ar

nav

0
5

projekta

0
2
0

* Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 27.jūlija Regulas (EK) Nr.
1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu 3.panta "f'' punktu..
**Teritorijas attīstības indeksu (uz attiecīgās projektu iesniegumu pieņemšanas
kārtas atvēršanas dienu) nosaka atbilstoši teritoriju sadalījumam reģionos
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kritērijiem valsts budžeta dotācijas
piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģionu attīstības aģentūrām Eiropas
Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai.
*** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vispārīgiem būvnoteikumiem.
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Pasākums „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”
Projektu iesniegumi tiek sarindoti pēc projektu atlases kritērijiem, kas
minēti 2.tabulā. Vienādu projektu atlases kritēriju punktu gadījumā
priekšrocības saņemt sabiedrisko līdzfinansējumu ir atbalsta pretendentam, kurš
pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas veicis lielākas
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par vienu strādājošo.
2.tabula
Projektu atlases kritēriji
Nr.
p.k.
1.

Kritēriju
grupa
Uzņēmuma
lielums*

2.

3.

Kritērijs
Sīkie (mikro) vai mazie uzņēmumi
Vidējie un pārējie uzņēmumi

Attiecināmās Iekārtas un tehnika notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanai,
ūdens recirkulācijas nodrošināšanai, iekārtas kaitīgu vielu
izmaksas
samazināšanai zivju produktos
Iekārtas un tehnoloģijas blakusproduktu un atkritumu
pārstrādei
Pārējie projekti
Akceptēts būvprojekts iesniegts kopā ar projekta
Akceptēts
iesniegumu**
būvprojekts
Pārējie projekti

Punktu
skaits
30
0
10

5
0
4
0

* Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 27.jūlija Regulas (EK) Nr.
1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu 3.panta "f" punktu.
** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vispārīgiem būvnoteikumiem.
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Pasākums „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana”
Projektu iesniegumi tiek sarindoti pēc projektu atlases kritērijiem, kas
minēti 3.tabulā. Vienādu projektu atlases kritēriju punktu gadījumā
priekšrocības saņemt sabiedrisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kurš
veicis lielākas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par vienu
strādājošo pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
3.tabula
Projektu atlases kritēriji
Nr.
Kritēriju grupa
Kritērijs
p.k.
1. Zvejas kuģi, kuriem ir piešķirts papildu pilnvarojums (īpaša atļauja)
mencu zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī iepriekšējā kalendāra
gadā
2. Zvejas kuģa īpašnieka īpašumā ir tikai viens zvejas kuģis
Kuģa vecums ir 23
3. Zvejas kuģis, kas zvejo Baltijas jūrā (arī
Rīgas jūras līcī) aiz piekrastes ūdeņiem,
gadi
kura garums ir vismaz 12metri un kura
Kuģis ir vecāks par
dzinēja jauda ir vismaz 75 kilovati
23 gadiem
4.

5.

Zvejas kuģis, kas zvejo Baltijas jūrā (arī
Rīgas jūras līcī) piekrastē un kura dzinēja
jauda ir mazāka par 75kilovatiem

Kuģa vecums ir 13
gadi
Kuģis ir vecāks par
13 gadiem

Zvejas kuģis reģistrēts uz viena un tā paša
īpašnieka vārda Latvijas Kuģu reģistrā un
Valsts zivsaimniecības pārvaldes zvejas
kuģu sarakstā

Pieci gadi un ilgāk
Mazāk par pieciem
gadiem

Punktu skaits
20

20
0
Par katru
gadu virs 23–
1punkts
0
Par katru
gadu virs 13–
1punkts
5
0
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Pasākums „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās”
Projekta iesniegumus sarindo pēc projektu atlases kritērijiem, kas minēti
šī pielikuma 5.tabulā. Vienādu projektu atlases kritēriju punktu gadījumā
priekšrocības saņemt sabiedrisko līdzfinansējumu ir atbalsta pretendentam, kura
projekts tiek realizēts ostā ar lielāko pierakstīto zvejas kuģu skaitu.
5.tabula
Projektu atlases kritēriji
Nr.
p.k.
1.

2.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Izkrauto zivju uzglabāšanas zvejnieku
vajadzībām apstākļu nodrošināšana ostu
teritorijā
Attiecināmās
Dzeramā ūdens apgādes, notekūdeņu
izmaksas
savākšanas
un
aizvadīšanas
sistēmu
ierīkošana
Citas attiecināmās izmaksas
Akceptēts būvprojekts iesniegts kopā ar
Akceptēta
projekta iesniegumu*
būvprojekta esamība
Pārējie projekti

Kritēriju
punktu skaits
20

10
0
2
0

* Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par vispārīgiem
būvnoteikumiem
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Pasākums „Sociāli ekonomiskie pasākumi”
Aktivitāte „Kompensācijas zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem)
zvejas kuģa pastāvīgas zvejas darbības pārtraukšanas gadījumā”
Nr.
Kritērijs
Atbilstība
p.k.
1.
Pretendents ir strādājis uz zvejas kuģa, kurš normatīvajos aktos noteiktā
Jā/Nē
kārtībā nodots sadalīšanai vai izmantošanai citiem mērķiem ārpus
zvejniecības, vismaz 12 mēnešus pēdējo divu gadu laikā
2.
Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienestā ne vēlāk kā 6
Jā/Nē
mēnešus pēc zvejas kuģa nodošanas sadalīšanai vai izmantošanai citiem
mērķiem ārpus zvejniecības
3.
Par atbalsta pretendentu ir veiktas sociālā nodokļa iemaksas valsts budžetā
Jā/Nē
iepriekšējo 2 gadu laikā
4.
Pretendenta ienākumi no zvejniecības sastāda vismaz 51% no kopējiem
Jā/Nē
deklarētajiem ienākumiem

Aktivitāte „Pirmstermiņa pensionēšanās”
Nr.
Kritērijs
Atbilstība
p.k.
1.
Pretendents ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus ir zvejojis uz zvejas kuģa,
Jā/Nē
kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodots sadalīšanai vai
izmantošanai citiem mērķiem ārpus zvejniecības
2.
Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienestā ne vēlāk kā 6
Jā/Nē
mēnešus pēc zvejas kuģa nodošanas sadalīšanai vai izmantošanai citiem
mērķiem ārpus zvejniecības
3.
Pretendenta vecums ir ne mazāk kā 55 gadi un iesnieguma iesniegšanas
Jā/Nē
brīdī atbalsta pretendents vēl nav sasniedzis valsts vecuma pensijai
atbilstošo vecumu
4.
Pretendents vismaz piecus gadus pēdējo septiņu gadu laikā ir strādājis par
Jā/Nē
zvejnieku uz Latvijas zvejas kuģiem
5.
Par pretendentu ir veiktas sociālā nodokļa iemaksas iepriekšējo 5 gadu
Jā/Nē
laikā
6.
Pretendenta ienākumi no zvejniecības sastāda vismaz 51% no kopējiem
Jā/Nē
deklarētajiem ienākumiem
8.
Pretendents apņemas pārtraukt darbību zivsaimniecības nozarē
Jā/Nē
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