Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.159

Rīgā

sēdes sākums 2014.gada 23.oktobrī, plkst.10:00

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi J.Lagūns, M.Švarcs, D.Vilkaste, Ē.Urtāns, N.Liskins, A.Maldups,
A.Bērziņš, T.Trubača. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi V.Gabrāns, G.Korņilovs,
A.Rozefelds.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai un
Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2014.gadā.
2. Zivju fonda Atzinības raksta saņemšanas kandidātu izvērtēšana un lēmuma par
Atzinības raksta piešķiršanu pieņemšana.
3. Par projektu īstenošanas rezultātā radušos Zivju fonda finanšu līdzekļu atlikuma
iespējamo izlietojumu.
4. Par Rēzeknes novada pašvaldības iesniegumu par izmaiņām projektā „Lubānas
ezera zivju krājumu papildināšana”.
5. Par Burtnieku novada pašvaldības iesniegumu par izmaiņām projektā
„Burtnieku novada Burtnieku ezera zivju krājumu papildināšana” un projekta
termiņa pagarināšanu.
6. Par Rojas novada domes iesniegumu par projekta „Taimiņu mazuļu ataudzēšanai
un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja” termiņa pagarināšanu.
7. Par Aglonas novada pašvaldības iesniegumu par projekta „Zivju resursu
kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeros” termiņa
pagarināšanu.
8. Par Priekules novada pašvaldības Virgas pagasta pārvaldes iesniegumu par
projekta „Lielais loms” termiņa pagarināšanu.
9. Par Balvu novada pašvaldības iesniegumu par izmaiņām projektā „Zivju resursu
palielināšana Pērkonu ezerā” un projekta termiņa pagarināšanu.
10. Par Ministru kabineta 19.12.1995. noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums”
8.4.apakšpunkta izpildei piešķirtā finansējuma administrēšanu.

Sēdi vadīja: padomes vadītājs N.Riekstiņš.
Sēdi protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais referents, Zivju fonda padomes sekretariāta
pārstāvis.

N.Riekstiņš vaicā padomes locekļiem, vai viņiem nav iebildumu pret iepriekš izsūtīto
padomes sēdes darba kārtību. Nevienam no padomes locekļiem nav iebildumu, un
padomes sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda
dotācijas veidošanai un Zivju fonda finansējuma izlietojumu
2014.gadā.
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju
fonda dotācijas veidošanai 2014.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi uz 21.10.2014.
veido 832 802 EUR jeb 90.0% no 2014.gada ieņēmumu plāna, kas aptuveni sakrīt ar
ieņēmumu plānā prognozēto apjomu.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2014.
līdz 21.10.2014.” un pieņēma to zināšanai.
2) Tāpat N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda padomes sekretariāta
sagatavoto pārskatu „Zivju fonda 2014.gada budžeta dotācijas izlietojums
03.09.2014.”. Viņš norāda, ka līdz 23.10.2014.pabeigtajos 2014.gada projektos
neizmantotais atlikums sastāda 162,87 EUR, neņemot vērā uz padomes
04.09.2014.sēdes norises laiku izveidojušos atlikumu (1429,28 EUR), ar kuru padome
04.09.2014.sēdē (protokols Nr.158, 1.punkts) nolēma papildināt Zivju fonda pasākuma
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2.kārtai atvēlēto finansējumu. N.Riekstiņš
atgādina, ka minētais atlikums (162,87 EUR) saskaņā ar padomes 04.09.2014.sēdē
lemto (protokols Nr.158, 3.7.apakšpunkts) tiek paredzēts Garkalnes novada domes
projekta iesnieguma „Zivju resursu aizsardzība 2” pašvaldības līdzfinansējuma
papildus izdevumu segšanai.
Padome iepazinās ar padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Zivju fonda
2014.gada budžeta dotācijas izlietojums 23.10.2014.” un pieņēma to zināšanai.

2. Zivju fonda atzinības raksta kandidātu izvērtēšana un
lēmuma par atzinības raksta piešķiršanu pieņemšana.
N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka padomes sekretariātā ir saņemti divi pieteikumi
par apbalvošanu ar Zivju fonda atzinības rakstu.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” (turpmāk –
BIOR) direktora p.i. I.Driksna ir ierosinājusi apbalvošanai Didzi Ustupu, BIOR Zivju
resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļas vadītāju.
Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Jūras kontroles daļas vadītājs
V.Barsukovs ir ierosinājis apbalvošanai Jāni Leju, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles
departamenta Jūras kontroles daļas vecāko inspektoru.
Padomes loceklis A.Bērziņš, ņemot vērā BIOR iesniegto pieteikumu apbalvošanai ar
atzinības rakstu, atstata sevi no piedalīšanās domu apmaiņā un lēmuma pieņemšanā par
kandidātu D.Ustupu, kas ieteikts apbalvošanai ar Zivju fonda Atzinības rakstu.
Padomes loceklis N.Liskins ņemot vērā Valsts vides dienesta pārstāvja V.Barsukova
iesniegto pieteikumu apbalvošanai ar atzinības rakstu, atstata sevi no piedalīšanās domu
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apmaiņā un lēmuma pieņemšanā par kandidātu J.Leju, kas ieteikts apbalvošanai ar Zivju
fonda atzinības rakstu.
N.Riekstiņš piedāvā padomes locekļiem izvērtēt D.Ustupa un J.Lejas kandidatūru
atbalstīšanu apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu.
Padome nolēma piešķirt Zivju fonda atzinības rakstu un balvu 500 EUR vērtībā
katrai no šādām personām:
1) Didzim Ustupam, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļas
vadītājam, par ieguldījumu un sasniegumiem zivsaimniecības zinātniski
pētnieciskajā darbā (lēmuma pieņemšanā par šo kandidātu nepiedalās padomes
loceklis A.Bērziņš);
2) Jānim Lejam, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Jūras
kontroles daļas vecākajam inspektoram, par nozīmīgu ieguldījumu zivju resursu
aizsardzībā (lēmuma pieņemšanā par šo kandidātu nepiedalās padomes loceklis
N.Liskins).

3. Par projektu īstenošanas rezultātā radušos Zivju fonda
līdzekļu atlikuma iespējamo izlietojumu.
N.Riekstiņš informē, ka papildus šī protokola 1.punktā minētajam 2014.gada projektos
neizmantotajam atlikumam (162,87 EUR), pārpalikums izveidosies arī Zivju fonda
administratīvajiem izdevumiem paredzētajā finansējumā, jo plānoto trīs Zivju fonda
atzinības rakstu vietā šogad tiks piešķirti tikai divi atzinības raksti.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma atbalstīt finansējuma atlikuma, kas līdz gada
beigām būs izveidojies Zivju fonda administratīvo līdzekļu sadaļā, piešķiršanu
Garkalnes novada domes projekta iesnieguma „Zivju resursu aizsardzība 2”
pašvaldības līdzfinansējuma papildus izdevumu segšanai, bet nepārsniedzot padomes
04.09.2014.sēdes protokola Nr.158 2.7.apakšpunktā padomes atbalstīto un projekta
tālākai vērtēšanai virzīto Garkalnes novada domes projekta finansējuma apjomu –
8000 EUR.

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības iesniegumu par izmaiņām
projektā „Lubānas ezera zivju krājumu papildināšana”
N.Riekstiņš informē padomi par Rēzeknes novada pašvaldības 13.10.2014.vēstuli Nr. 415/1678 par atļauju izmaiņu veikšanai projektā „Lubāna ezera zivju krājumu
papildināšana” (padomes 27.03.2014.sēdes protokols Nr.155, 3.51.apakšpunkts). Rēzeknes
novada pašvaldība norāda, ka SIA „Rūjas zivju audzētava” neiekļaujas finansējumā, lai
varētu piegādāt projektā paredzētos 21 000 gab. zandarta mazuļus, jo zandarta mazuļu
svars ir lielāks nekā sākumā plānotais. Līdz ar to Rēzeknes novada pašvaldība lūdz padomi
atļaut veikt izmaiņas projektā, samazinot izlaižamo zandartu mazuļu skaitu (ņemot vērā
piegādājamo zandarta mazuļu lielāko svaru) no projektā sākotnēji paredzētajiem 21 000
gab. (svara grupa 1,1 - 4g) uz 16 000 gab. (svara grupa 6 - 7g).
Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības 13.10.2014.vēstuli Nr. 4-15/1678 Zivju
fonda padome nolēma atļaut Rēzeknes novada pašvaldībai samazināt projektā
„Lubāna ezera zivju krājumu papildināšana” (padomes 27.03.2014.sēdes protokols
Nr.155, 3.51.apakšpunkts) iegādājamo zandartu mazuļu skaitu (ņemot vērā
3

piegādājamo zandarta mazuļu lielāko svaru) no 21 000 gab. (svara grupa 1,1 - 4g) uz
16 000 gab. (svara grupa 6 - 7g).

5. Par Burtnieku novada pašvaldības iesniegumu par izmaiņām
projektā „Burtnieku novada Burtnieku ezera zivju krājumu
papildināšana” un projekta termiņa pagarināšanu.
N.Riekstiņš informē padomi par Burtnieku novada pašvaldības 30.09.2014.vēstuli Nr. 103/1891 par projekta „Burtnieku novada Burtnieku ezera zivju krājumu papildināšana”
(padomes 27.03.2014.sēdes protokols Nr.155, 3.60.apakšpunkts) īstenošanas termiņa
pagarināšanu. Burtnieku novada pašvaldība norāda, ka SIA „Rūjas zivju audzētava” nevar
piegādāt projektā nepieciešamo līdaku mazuļu skaitu. Līdz ar to Burtnieku novada
pašvaldība lūdz padomi atļaut veikt izmaiņas projektā, saskaņojot zivju mazuļu piegādātāja
maiņu un pagarinot projekta īstenošanas termiņu līdz 2014.gada 15.novembrim.
N.Riekstiņš norāda, ka padome nevar pieņemt lēmumu par zivju mazuļu piegādātāja
maiņas saskaņošanu, jo piegādātājs nav padomes lēmuma objekts. Viņš atzīmē, ka saskaņā
ar BIOR speciālistu ieteikumiem, zivju mazuļu ielaišanu vajadzētu pabeigt līdz attiecīgā
gada 31.oktobrim, tomēr N.Riekstiņš uzsver, ka padome jau ir pieļāvusi precedentu šajā
jautājumā, pagarinot Talsu novada pašvaldības projekta īstenošanas termiņu
(15.10.2014.padomes lēmuma elektroniskās saskaņošanas protokols Nr.5).
Pamatojoties uz Burtnieku novada pašvaldības 30.09.2014.vēstuli Nr. 10-3/1891 Zivju
fonda padome pēc domu apmaiņas nolēma izņēmuma kārtā atļaut Burtnieku novada
pašvaldībai pagarināt projekta „Burtnieku novada Burtnieku ezera zivju krājumu
papildināšana” (padomes 27.03.2014.sēdes protokols Nr.155, 3.60.apakšpunkts)
īstenošanas termiņu līdz 2014.gada 15.novembrim, veicot zivju mazuļu ielaišanu
apstākļos, kad gaisa temperatūra būtu virs 0° C, un neizskatīt Burtnieku novada
pašvaldības lūgumu par zivju mazuļu piegādātāja maiņas saskaņošanu, jo
piegādātājs nav padomes lēmuma objekts.

6. Par Rojas novada domes iesniegumu par projekta „Taimiņu
mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo
vaislinieku nozveja” termiņa pagarināšanu.
N.Riekstiņš informē padomi par Rojas novada domes 16.10.2014.vēstuli Nr. 4-2/1162 par
projekta „Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku
nozveja” (padomes 27.03.2014.sēdes protokols Nr.155, 3.64.apakšpunkts) īstenošanas
termiņa pagarināšanu. Rojas novada dome lūdz padomi atļaut pagarināt projekta
īstenošanas termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim sakarā ar meteoroloģiskajiem laika
apstākļiem un zemo ūdens līmeni Rojas upē. N.Riekstiņš norāda, ka atbilstoši Ministru
kabineta 02.03.2010.noteikumu Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 29.punktam var tikt pieļauta
projekta īstenošanas termiņa pagarināšana tikai līdz 2014.gada 1.decembrim.
Pamatojoties uz Rojas novada domes 16.10.2014.vēstuli Nr. 4-2/1162 Zivju fonda
padome nolēma atļaut Rojas novada domei pagarināt projekta „Taimiņu mazuļu
ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja” (padomes
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27.03.2014.sēdes protokols Nr.155, 3.64.apakšpunkts) īstenošanas termiņu līdz
2014.gada 1.decembrim.

7. Par Aglonas novada pašvaldības iesniegumu par projekta
„Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas,
Karašu un Saviņu ezeros” termiņa pagarināšanu.
N.Riekstiņš informē padomi par Aglonas novada domes 17.10.2014.vēstuli Nr. 3-4/1294
par projekta „Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu
ezeros” (padomes 27.03.2014.sēdes protokols Nr.155, 3.2.apakšpunkts) īstenošanas
termiņa pagarināšanu. Aglonas novada dome lūdz padomi atļaut pagarināt projekta
īstenošanas termiņu līdz 2014.gada 15.novembrim, jo uz diviem izsludinātajiem
iepirkumiem nav pieteicies neviens pretendents, bet iespēja iegādāties zivju mazuļus tomēr
pašreiz esot atrasta.
Pamatojoties uz Aglonas novada domes 17.10.2014.vēstuli Nr. 3-4/1294 Zivju fonda
padome nolēma izņēmuma kārtā atļaut Aglonas novada domei pagarināt projekta
„Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu
ezeros” (padomes 27.03.2014.sēdes protokols Nr.155, 3.2.apakšpunkts) īstenošanas
termiņu līdz 2014.gada 15.novembrim, veicot zivju mazuļu ielaišanu apstākļos, kad
gaisa temperatūra būtu virs 0° C.

8. Par Priekules novada pašvaldības Virgas pagasta pārvaldes
iesniegumu par projekta „Lielais loms” termiņa
pagarināšanu.
N.Riekstiņš informē padomi par Priekules novada pašvaldības Virgas pagasta pārvaldes
22.10.2014.vēstuli Nr.2.1.17/181 par projekta „Lielais loms” (padomes 27.03.2014.sēdes
protokols Nr.155, 3.15.apakšpunkts) īstenošanas termiņa pagarināšanu. Priekules novada
pašvaldības Virgas pagasta pārvalde lūdz padomi atļaut pagarināt projekta īstenošanas
termiņu līdz 2014.gada 15.novembrim, jo piegādātājs, SIA „K3K”, lielo lietavu dēļ nav
varējis paredzētajā termiņā piegādāt un ielaist Prūšu ūdenskrātuvē zivju mazuļus.
Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības Virgas pagasta pārvaldes
22.10.2014.vēstuli Nr.2.1.17/181 Zivju fonda padome nolēma izņēmuma kārtā atļaut
Priekules novada pašvaldībai pagarināt projekta „Lielais loms” (padomes
27.03.2014.sēdes protokols Nr.155, 3.15.apakšpunkts) īstenošanas termiņu līdz
2014.gada 15.novembrim, veicot zivju mazuļu ielaišanu apstākļos, kad gaisa
temperatūra būtu virs 0° C.

9. Par Balvu novada pašvaldības iesniegumu par izmaiņām
projektā „Zivju resursu palielināšana Pērkonu ezerā” un
projekta termiņa pagarināšanu.
N.Riekstiņš informē padomi par Balvu novada pašvaldības 22.10.2014.vēstuli
Nr.6.69.3/587 par atļauju izmaiņu veikšanai projektā „Zivju resursu palielināšana Pērkonu
ezerā” (padomes 27.03.2014.sēdes protokols Nr.155, 3.6.apakšpunkts). Balvu novada
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pašvaldība norāda, ka SIA „Rūjas zivju audzētava” ir informējusi pašvaldību, ka sakarā ar
neparedzētiem laika apstākļiem nevarēs veikt zivju mazuļu piegādi. Līdz ar to Balvu
novada pašvaldība lūdz padomi atļaut veikt izmaiņas projektā, samazinot izlaižamo
vienvasaras līdaku mazuļu skaitu no projektā sākotnēji paredzētajiem 6500 gab. uz 500
gab. un papildus ielaižot 9000 gab. zandarta mazuļus. Padomes sekretariāta pārstāvis,
sazinoties ar Balvu novada pašvaldību, papildus noskaidroja, ka ielaižamo zandartu mazuļu
svars būs 4g.
Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības 22.10.2014.vēstuli Nr.6.69.3/587 Zivju
fonda padome nolēma atļaut Balvu novada pašvaldībai samazināt projektā „Zivju
resursu palielināšana Pērkonu ezerā” (padomes 27.03.2014.sēdes protokols Nr.155,
3.6.apakšpunkts) iegādājamo vienvasaras līdaku mazuļu skaitu no projektā sākotnēji
paredzētajiem 6500 gab. uz 500 gab. (svara grupa 5 - 20g) un papildus ielaist ezerā
9000 gab. zandarta mazuļus (viena zandarta mazuļa vidējais svars – 4g).

10. Par Ministru kabineta 19.12.1995. noteikumu Nr.388
„Zivju fonda nolikums” 8.4.apakšpunkta izpildei piešķirtā
finansējuma administrēšanu.
Padome nolēma uzdot padomes sekretariātam kopā ar Lauku atbalsta dienestu veikt
visas nepieciešamās darbības, lai atbalsta saņēmējiem līdz 2014.gada beigām tiktu
izmaksāts padomes 09.01.2014.sēdē (protokols Nr.153, 2.punkts) un 15.05.2014.sēdē
(protokols Nr.157, 2.punkts) piešķirtais finansējums (kopā 8819,20 EUR) atbalsta
maksājumiem, kas saistīti ar 2012.un 2013.gada pašvaldību un Valsts vides dienesta
pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 27.10.2014.

J.Ābele
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