Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.160

Rīgā

sēdes sākums 2014.gada 20.novembrī, plkst.10:00

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi J.Lagūns, M.Švarcs, N.Liskins, A.Maldups, A.Bērziņš, T.Trubača,
V.Gabrāns, G.Korņilovs, A.Rozefelds. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi D.Vilkaste,
Ē.Urtāns.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai un
Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2014.gadā.
2. Par projektu īstenošanas rezultātā radušos Zivju fonda līdzekļu atlikuma
iespējamo izlietojumu.
3. Par Limbažu novada domes iesniegumu par atteikšanos no projekta „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Lādes ezerā” īstenošanas.
4. Par Aglonas novada domes iesniegumu par projekta „Zivju resursu kvalitātes
uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeros” daļēju realizāciju.
5. Par Burtnieku novada pašvaldības iesniegumu par projekta „Burtnieku novada
Burtnieku ezera zivju krājumu papildināšanu” īstenošanas pārtraukšanu.
6. Par Pārgaujas novada pašvaldības iesniegumu par projekta „Kvadracikla iegāde
zivju resursu aizsardzībai pašvaldības teritorijā esošajās ūdenstilpēs” termiņa
pagarināšanu.
7. Par Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas „Dzīvesstāsts” iesniegumu
par projekta „Foto albūms „Mūžs”: personības Valda Brauna fotogrāfijās”
termiņa pagarināšanu.
8. Par Ministru kabineta 19.12.1995. noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums”
8.4.apakšpunkta izpildei piešķirto finansējumu.
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 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 18.11.2014.

veidoja 851 508 EUR jeb 92.1% 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 18.11.2014.” 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
20.11.2014.”. Viņš norāda, ka līdz 20.11.2014.pabeigtajos 2014.gada projektos
neizmantotais Zivju fonda finanšu līdzekļu atlikums sastāda 9960,71 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, kā arī neņemot vērā saskaņā ar padomes 04.09.2014.sēdē lemto
(protokols Nr.158, 3.7.apakšpunkts) Garkalnes novada domes projekta iesniegumam
„Zivju resursu aizsardzība 2” piešķirto finansējumu (3978,68 EUR) pašvaldības
līdzfinansējuma papildus izdevumu segšanai.
N.Riekstiņš atzīmē, ka papildus jau minētajam Zivju fonda finanšu līdzekļu atlikumam
no projektu realizācijas (9960,71 EUR) 20.11.2014. ir izveidojies arī 913,62 EUR liels
Zivju fonda administratīvo līdzekļu atlikums, no kura gan vēl jāsedz atsevišķi nelieli
izdevumi, kā arī atlikums (1550,91 EUR), kas radies, pārbaudot pašvaldību un Valsts
vides dienesta iesniegumu saistībā ar MK 19.12.1995. noteikumu Nr.388 „Zivju fonda
nolikums” 8.4.apakšpunktu atbilstību faktiskajiem ieskaitījumiem Valsts kasē par
2012.un 2013.gadā ieņemtajām naudas summām par pašvaldību un Valsts vides
dienesta pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu
pārkāpumiem. N.Riekstiņš uzsver, ka tādējādi pašlaik Zivju fonda 2014.gada valsts
budžeta dotācijas kopējais atlikums sastāda vismaz 12 000 EUR un, ņemot vērā to, ka
nepabeigti ir vēl 57 projekti, šis atlikums varētu pieaugt.
Padome iepazinās ar padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Zivju fonda
2014.gada budžeta dotācijas izlietojums 20.11.2014.” un pieņēma to zināšanai.
Padome nolēma uzdot padomes sekretariātam līdz 2015.gada pirmajai padomes sēdei
sastādīt un iesniegt izskatīšanai padomei to Zivju fonda atbalsta saņēmēju sarakstu,
kuri 2014.gadā un iepriekšējos gados nav realizējuši savus projektus un šī saraksta
piezīmēs norādīt arī projektu nerealizēšanas iemeslus, kā arī apkopot padomes sēdes
gaitā izskanējušos padomes locekļu priekšlikumus par projektu īstenošanas
uzlabošanu, kurus varētu iekļaut 2015.gada Zivju fonda pasākumu projektu
iesniegšanas kārtu izsludināšanas nosacījumos.

2. Par projektu īstenošanas rezultātā radušos Zivju fonda
līdzekļu atlikuma iespējamo izlietojumu.
Padome pēc domu apmaiņas par projektu īstenošanas rezultātā izveidojušos Zivju
fonda līdzekļu atlikumu un tā iespējamo izmantošanu nolēma:
2.1. novirzīt Zivju fonda administratīvajiem izdevumiem Zivju fonda līdzekļu
atlikumu no projektu realizācijas (9960,71 EUR) un atlikumu saistībā ar
Ministru kabineta 19.12.1995. noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums”
8.4.apakšpunkta izpildi (1550,91 EUR), kā arī papildus pārējos līdz 2014.gada
beigām atbrīvojušos Zivju fonda līdzekļus;
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2.2. šī protokola 2.1.apakšpunktā minēto finansējumu izmantot:
1) semināra sarīkošanai makšķerniekiem, ieinteresētajām biedrībām un
pašvaldību darbiniekiem par Zivju fonda pasākumu projektu īstenošanas
pilnveidošanu un citām aktualitātēm zivsaimniecībā, kas notiktu
Zemkopības ministrijas telpās. Pasākuma organizēšanu nodrošinātu
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR;
2) pārējos atbrīvojušos līdzekļus novirzīt 12 portatīvo datoru iegādei Zivju
fonda padomes sēžu darba kapacitātes un efektivitātes uzlabošanai;
3) vēl papildus atbrīvojušos līdzekļus, kas veidotos kā atlikums pēc šī
apakšpunkta 1) un 2) punktā minēto iepirkumu nodrošināšanas,
izmantot, lai iegādātos biroja papīru un printeru kasetnes Lauku atbalsta
dienesta struktūrām, kas nodarbojas ar Zivju fonda finansējuma
administrēšanu.
2.3. padomes sekretariātam sagatavot un elektroniski nosūtīt fonda padomei
precizēto Zivju fonda administratīvo izdevumu tāmi, ietverot tajā attiecīgos
izdevumus, kas saistīti ar atbrīvojušos Zivju fonda līdzekļu plānoto
izmantošanu.

3. Par Limbažu novada domes iesniegumu par atteikšanos no
projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Lādes
ezerā” īstenošanas
N.Riekstiņš informē padomi par Limbažu novada domes 05.11.2014.vēstuli Nr. 413.2/14/349 par atteikšanos no projekta Zivju resursu pavairošana un atražošana Lādes
ezerā” īstenošanas (padomes 27.03.2014.sēdes protokols Nr.155, 3.30.apakšpunkts).
Limbažu novada dome norāda, ka atsakās no projekta īstenošanas, jo, veicot iepirkuma
procedūru, nepieteicās neviens pretendents 2000 gab. platspīļu trīsvasaru vēžu piegādei un
ielaišanai Lādes ezerā.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Limbažu novada domes sniegto informāciju.

4. Par Aglonas novada domes iesniegumu par projekta „Zivju
resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu
un Saviņu ezeros” daļēju realizāciju.
N.Riekstiņš informē padomi par Aglonas novada domes 19.11.2014.vēstuli Nr. 3-4/1430
par projekta „Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu
ezeros” (padomes 27.03.2014.sēdes protokols Nr.155, 3.2.apakšpunkts) daļēju realizāciju.
Aglonas novada dome norāda, ka zivju mazuļu piegādātājs SIA „Ciltskoks” nespēja
nodrošināt savlaicīgu zivju mazuļu piegādi, kā rezultātā Ilzas, Karašu un Saviņu ezeros tika
ielaisti tikai 3749 gab. līdaku mazuļi projektā paredzēto 14000 gab līdaku mazuļu vietā.
Padome nolēma piekrist Aglonas novada domes lūgumam par projekta „Zivju
resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeros”
(padomes 27.03.2014.sēdes protokols Nr.155, 3.2.apakšpunkts) daļēju realizāciju un
atļaut Lauku atbalsta dienestam izmaksāt Aglonas novada domei Zivju fonda
finansējumu par minētā projekta realizēto daļu pēc attiecīgo projekta dokumentu
iesniegšanas.
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5. Par Burtnieku novada pašvaldības iesniegumu par projekta
„Burtnieku novada Burtnieku ezera zivju krājumu
papildināšanu” īstenošanas pārtraukšanu.
N.Riekstiņš informē padomi par Burtnieku novada pašvaldības 19.11.2014.vēstuli Nr. 103/2242 par projekta „Burtnieku novada Burtnieku ezera zivju krājumu papildināšana”
(padomes 27.03.2014.sēdes protokols Nr.155, 3.60.apakšpunkts) īstenošanas pārtraukšanu.
Burtnieku novada pašvaldība norāda, ka zivju mazuļu piegādātājs SIA „OSKARS”
projekta īstenošanai paredzētajā termiņā nav varējis nodrošināt projekta īstenošanai
nepieciešamā līdaku mazuļu daudzuma piegādi, tādēļ Burtnieku novada pašvaldība
projektu nav realizējusi.
Padome nolēma
informāciju.

pieņemt

zināšanai

Burtnieku

novada

pašvaldības

sniegto

6. Par Pārgaujas novada pašvaldības iesniegumu par projekta
„Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzībai pašvaldības
teritorijā esošajās ūdenstilpēs” termiņa pagarināšanu.
N.Riekstiņš informē padomi par Pārgaujas novada pašvaldības 19.11.2014.iesniegumu par
projekta “Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzībai pašvaldības teritorijā esošajās
ūdenstilpēs” (padomes 04.09.2014.sēdes protokols Nr.158, 3.5.apakšpunkts) īstenošanas
termiņa pagarināšanu. Pārgaujas novada pašvaldība lūdz padomi atļaut pagarināt projekta
īstenošanas termiņu līdz 2015.gada 31.janvārim, jo neatbilstošas tehniskās specifikācijas
dēļ pašvaldībai esot bijis jāpārtrauc projekta pirmā iepirkuma kārta. 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 Pārgaujas novada pašvaldības 19.11.2014.iesniegumu, padome
nolēma atļaut Pārgaujas novada pašvaldībai pagarināt projekta „Kvadracikla iegāde
zivju resursu aizsardzībai pašvaldības teritorijā esošajās ūdenstilpēs” (padomes
04.09.2014.sēdes protokols Nr.158, 3.5.apakšpunkts) īstenošanas termiņu līdz
2014.gada 1.decembrim.

7. Par Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas
„Dzīvesstāsts” iesniegumu par projekta „Foto albūms
„Mūžs”: personības Valda Brauna fotogrāfijās” termiņa
pagarināšanu.
N.Riekstiņš informē padomi par Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas
„Dzīvesstāsts” 19.11.2014.iesniegumu Nr.1/11 par projekta „Foto albūms „Mūžs”:
personības Valda Brauna fotogrāfijās” (padomes 11.03.2014.sēdes protokols Nr.154,
3.1.2.apakšpunkts) īstenošanas termiņa pagarināšanu. Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku
asociācija „Dzīvesstāsts” lūdz padomi atļaut projekta ietvaros izgatavojamo foto albūmu
iesniegt 2015.gada janvārī. N.Riekstiņš norāda, ka atbilstoši Ministru kabineta
02.03.2010.noteikumu Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības
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attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 29.punktam var tikt pieļauta projekta
īstenošanas termiņa pagarināšana tikai līdz 2014.gada 1.decembrim.
Pamatojoties uz Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas „Dzīvesstāsts”
19.11.2014.iesniegumu Nr.1/11, padome nolēma atļaut Latvijas Mutvārdu vēstures
pētnieku asociācijai „Dzīvesstāsts” pagarināt projekta „Foto albūms „Mūžs”:
personības Valda Brauna fotogrāfijās” (padomes 11.03.2014.sēdes protokols Nr.154,
3.1.2.apakšpunkts) īstenošanas termiņu līdz 2014.gada 1.decembrim.

8. Par Ministru kabineta 19.12.1995. noteikumu Nr.388 „Zivju
fonda nolikums” 8.4.apakšpunkta izpildei piešķirto
finansējumu.
Padome nolēma:
8.1. lai izpildītu Ministru kabineta 19.12.1995. noteikumu Nr.388 „Zivju fonda
nolikums” 8.4.apakšpunktu, lūgt Lauku atbalsta dienestu atbilstoši šī
protokola pielikumam izmaksāt Alūksnes novada pašvaldībai 173,59 EUR,
Dagdas novada pašvaldībai 315,89 EUR, Rīgas domei 2739,91 EUR un Valsts
vides dienestam 4038,90 EUR, kas sastāda daļu no padomes 09.01.2014.sēdē
(protokols Nr.153, 2.punkts) un padomes 15.05.2014.sēdē (protokols Nr.157,
2.punkts) piešķirtā Zivju fonda finansējuma (8819,20 EUR), kas paredzēts
pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas un
makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā;
8.2. šī protokola 8.1.apakšpunktā norādītais finansējums tiek izmaksāts pēc
padomes sekretariāta veiktās pārbaudes par attiecīgo pašvaldību un Valsts
vides dienesta iesniegumu un tiem pievienoto dokumentu atbilstību faktiski
ieņemtajām naudas summām Valsts kasē par 2012.un 2013.gadā pašvaldību
un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem zveju
regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem. Izmaksas apmērs sastāda 40% no
faktiski ieņemtās summas.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 25.11.2014.

J.Ābele
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