PROTOKOLS
Rīgā
2015.gada 13. novembrī

Nr.4.1-28e/14/2015
Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.167
sēdes sākums 2015. gada 10. novembrī, plkst. 10:00

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi T.Trubača, V.Gabrāns, E.Šmite, D.Vilkaste, A.Rozefelds, A.Bērziņš.
Sēdē nepiedalījās padomes locekļi G.Korņilovs, Ē.Urtāns, M.Švarcs, J.Lagūns,
A.Maldups.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2015. gadā.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ceturtajai kārtai
iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes
uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem
3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ceturtajai kārtai
iesniegto projektu apspriešana un lēmumu pieņemšana par projektu
finansējumu
4. Dažādi jautājumi
4.1. par Līvānu novada domes iesniegumu par izmaiņām projektā un projekta
īstenošanas termiņa pagarināšanu;
4.2. par Aglonas novada domes iesniegumu par projekta īstenošanas termiņa
pagarināšanu;
4.3. par Rojas novada domes iesniegumu par projekta īstenošanas termiņa
pagarināšanu;
4.4. par Valsts vides dienesta iesniegumu par izmaiņām projekta īstenošanā;
4.5. par Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegumu par projekta termiņa
pagarināšanu un finanšu pārdali starp projektiem;
4.6. par projektu īstenošanas rezultātā radušos Zivju fonda līdzekļu atlikuma
iespējamo izlietojumu;
4.7. par portatīvā datora ārējā disku lasītāja iegādi Zivju fonda padomes
sekretariāta vajadzībām;
4.8. par Zivju fonda konta izveidi sociālās saziņas vietnē Twitter.

Piezīme:

Darba kārtības 1. un 2.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi,
projektu iesniedzēji un citas ieinteresētās personas. Darba kārtības 3.
un 4. jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi.

Sēdi vadīja: padomes vadītājs N.Riekstiņš.
Sēdi protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu 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 2015.gadā
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos
Zivju fonda dotācijas veidošanai 2015.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz
06.11.2015. veido 1 197 416 EUR jeb 129,5% no 2015.gada ieņēmumu plāna, kas
nozīmē, ka jau ir ievērojami pārsniegts 2015.gada ieņēmumu plānā prognozētais
apjoms.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no
01.01.2015. līdz 06.11.2015.” un pieņēma to zināšanai.
2) Tāpat N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda padomes sekretariāta
sagatavoto pārskatu „Zivju fonda 2015.gada budžeta dotācijas izlietojums
10.11.2015.”. Viņš norāda, ka līdz 10.11.2015. pabeigtajos vai nerealizētajos
2015.gada projektos neizmantotais Zivju fonda finanšu līdzekļu atlikums sastāda
26 445,71 EUR, no kura daļa acīmredzot tiks piešķirta projektiem, kurus plānots
izskatīt šajā padomes sēdē, taču paliks arī neizlietots finanšu atlikums, par kuru būs
jāpieņem lēmums sēdes noslēgumā.
Padome iepazinās ar padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Zivju fonda
2015.gada budžeta dotācijas izlietojums 10.11.2015.” un pieņēma to zināšanai.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ceturtajai kārtai
iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes
uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem
N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 8 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” (pasākumam iesniegtajos
projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 24 079,30 EUR).
Vienlaikus norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais atbalsta
apmērs ir 25 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais
finansējums nepārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto un
pieejamo atbalsta apmēru.
Tāpat N.Riekstiņš atgādina par padomes 2015.gada 12.oktobra sēdē (protokols
Nr.166, 5.5.apakšpunkts) apstiprināto atbalsta pasākuma nosacījumu, ka viena
projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 5000 EUR.
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Pasākuma projektu iesniegumu 2015.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un projektu
iesniedzēju atbildes uz padomes locekļu jautājumiem.
Par projektu iesniegumiem informāciju sniedz sekojoši projektu (projektu
nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 3.punktā) iesniedzēju
pārstāvji:
1) projekts Nr.1.1. – M.Lietuvietis, Alūksnes novada pašvaldības aģentūras
“ALJA” direktors;
2) projekts Nr.1.3. – T.Binders, Daugavpils pilsētas pašvaldības tehniskais
direktors, un K.Laizāns, Daugavpils pilsētas pašvaldības vides inženieris;
3) projekts Nr.1.5. – I.Luksts, Krustpils novada pašvaldības vides inspektors;
4) projekts Nr.1.6. – G.Vaivode, Līvānu novada domes vides inženiere;
5) projekts Nr.1.8. – V.Barsukovs, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles
departamenta Jūras kontroles daļas vadītājs.
Padome iepazinās ar padomes locekles D.Vilkastes un padomes locekļa A.Rozefelda
sagatavotajiem atzinumiem par visiem iesniegtajiem projektiem.

3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” trešajai kārtai
iesniegto projektu apspriešana un lēmumu pieņemšana par projektu
finansējumu
Pēc 2015.gada iesniegšanas ceturtajā kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumam „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” iesniegto projektu apspriešanas padome
pāriet pie pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas procedūras.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras aizpilda un paraksta
apliecinājumus par personīgo neieinteresētību vai sevis atstatīšanu no konkrētu
projektu vērtēšanas, un iesniedz tos padomes sekretariātam.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas saskaņā ar padomes sekretariāta veikto
projektu iesniegumu vērtēšanas datu apkopojumu, pasākumam „Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība” iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī protokola
pielikumā atspoguļoto novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju
skaitu).
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa pēc
projekta Nr.1.3. atbalstīšanas daļējā apmērā bija mazāka (23 260,51 EUR) par
pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (25 000 EUR).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā
finansējuma summā, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību, iekļāvās visi
vērtēšanai virzītie projekti.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29.pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388
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„Zivju fonda nolikums” 8.3.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādu
lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākumam „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
3.1.

Projekts Nr.1.1. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Alūksnes ezera zivju resursu aizsardzība”

1) Piešķirt projektam finansējumu 1362,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
Projekts Nr.1.2. Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada
ezeros.”

3.2.

1) Piešķirt projektam finansējumu 2080,50 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.3.

Projekts Nr.1.3. Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta iesniegums
„Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības
pasākumiem Daugavpils pilsētā”

1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1068,01 EUR apmērā ņemot vērā, ka
tiek nodrošinātas šādas projektā paredzētās iegādes:
- Nakts redzamības kamera, 1 gab. – 582,07 EUR;
- Aktīvās darbības kamera kopā ar papildaprīkojumu, 1 gab. - 485,94 EUR;
2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda
padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
Zivju fonda daļējam finansējumam atbilstošas proporcijas līdzfinansējuma
izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.4. Projekts Nr.1.4. Krāslavas novada domes projekta iesniegums
„Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes
uzlabošanai Krāslavas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1132,80 EUR apmērā.
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2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.5.

Projekts Nr.1.5. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 4.kārta”

Piešķirt projektam finansējumu 4208,00 EUR apmērā.
3.6.

Projekts Nr.1.6. Līvānu novada domes projekta iesniegums „Aprīkojuma
un inventāra iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Līvānu novadā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 4444,20 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.7. Projekts Nr.1.7. Preiļu novada domes projekta iesniegums „Speciālā
aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Preiļu novada
ūdenstilpēs”
Piešķirt projektam finansējumu 3980,00 EUR apmērā.
3.8.

Projekts Nr.1.9. Valsts vides dienesta projekta iesniegums „Valsts vides
dienesta zvejas kontroles aprīkojuma iegāde”
Piešķirt projektam finansējumu 4985,00 EUR apmērā.

Padome nolēma uzdot tiem projektu iesniedzējiem, kuriem 2015.gadā Zivju
fonda finansējums ir ticis piešķirts bezpilota lidaparāta (drona) iegādei, viena
gada laikā pēc bezpilota lidaparāta (drona) iegādes sniegt Zivju fonda padomei
informāciju par šī aprīkojuma izmantošanu.
4. Dažādi jautājumi
4.1.

par Līvānu novada domes iesniegumu par izmaiņām projektā un
projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu

N.Riekstiņš informē padomi par Līvānu novada domes 30.10.2015.vēstuli Nr. 21.6/2-14.73/15/3620, ar kuru Līvānu novada dome lūdz saskaņot izmaiņas projektā
„Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā - 3.kārta” (protokols Nr.162,
3.2.47.apakšpunkts), pagarinot projekta realizācijas termiņu līdz 20.11.2015.
Padome nolēma izņēmuma kārtā atļaut Līvānu novada domei pagarināt
projekta „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā - 3.kārta”
(protokols Nr.162, 3.2.47.apakšpunkts) realizācijas termiņu līdz 20.11.2015.,
veicot zivju mazuļu ielaišanu apstākļos, kad gaisa temperatūra būtu virs 0° C.
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4.2.

par Aglonas novada domes iesniegumu par projekta īstenošanas termiņa
pagarināšanu

N.Riekstiņš informē padomi par Aglonas novada domes 28.10.2015.vēstuli Nr. 21.9/685, ar kuru Aglonas novada dome lūdz pagarināt projekta „Zivju resursu
pavairošana Aglonas novada Ilzas un Saviņu ezeros” (protokols Nr.162,
3.2.63.apakšpunkts), līdz 15.11.2015., jo SIA “Dāmas zivju audzētava” lūdz pagarināt
līguma darbības termiņu laika apstākļu dēļ. N.Riekstiņš norāda, ka Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” (turpmāk – BIOR)
30.10.2015. ir sniedzis negatīvu atzinumu par šo Aglonas novada domes vēstuli,
uzskatot, ka līdaku izlaišana novembrī nav lietderīga. Padomes sekretariāta pārstāvis
J.Ābele informē, ka saskaņā ar informāciju, kas saņemta no Lauku atbalsta dienesta,
Aglonas novada dome jau ir daļēji realizējusi minēto projektu paredzētajā termiņā,
ielaižot 3000 gab. līdaku mazuļu Ilzas ezerā un 860 gab. līdaku mazuļu Saviņu ezerā,
kā arī ir šī gada novembra sākumā jau iesniegusi Lauku atbalsta dienestā visus
attiecīgā projekta īstenošanas dokumentus. J.Ābele uzsver, ka līdz ar to minētais
Aglonas novada domes pieprasījums vairs nav aktuāls.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Aglonas novada domes 28.10.2015.vēstuli Nr.
2-1.9/685.
4.3.

par Rojas novada domes iesniegumu par projekta īstenošanas termiņa
pagarināšanu

N.Riekstiņš informē padomi par Rojas novada domes 04.11.2015.vēstuli Nr. 42/1514, ar kuru Rojas novada dome lūdz pagarināt projekta „ Taimiņu mazuļu
ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja” (protokols
Nr.162, 3.2.6.apakšpunkts), līdz 15.12.2015. sakarā ar meteoroloģiskajiem apstākļiem
un zemo ūdens līmeni Rojas upē. Padomes loceklis A.Rozefelds uzsver, ka pāris
dienas pirms padomes sēdes situācija ar šī projekta īstenošanu ir uzlabojusies, jo ir
mainījušies meteoroloģiskie apstākļi. 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
attiecināmas ir tās projekta izmaksas, par kurām atbalsta saņēmējs ir iesniedzis
dienestā darījumu un samaksu apliecinošus dokumentus līdz kārtējā gada
1.decembrim.
Padome nolēma pagarināt Rojas novada domes projekta „Taimiņu mazuļu
ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja”
(protokols Nr.162, 3.2.6.apakšpunkts), īstenošanas termiņu līdz 2015.gada
1.decembrim.
4.4.

par Valsts vides dienesta iesniegumu par izmaiņām projekta īstenošanā

N.Riekstiņš informē padomi par Valsts vides dienesta 04.11.2015. iesniegumu Nr.
1.13.-07/1474, kurā Valsts vides dienests lūdz saskaņot padomes atbalstītā projekta
“Zivju resursu izmantošanas kontrole un tās pastiprināšana Latvijas ūdenstilpēs un
jūras piekrastē” (protokols Nr.164, 3.2.21.apakšpunkts) ietvaros iegādātā laivas
dzinēja Suzuki DF50ATL uzstādīšanas izmaksu (416 EUR ar pievienotās vērtības
nodokli (turpmāk – PVN)) segšanu no šajā projektā neizmantotajiem līdzekļiem.
6

Padome nolēma atbalstīt Valsts vides dienesta projekta “Zivju resursu
izmantošanas kontrole un tās pastiprināšana Latvijas ūdenstilpēs un jūras
piekrastē” (protokols Nr.164, 3.2.21.apakšpunkts) ietvaros iegādātā laivas
dzinēja Suzuki DF50ATL uzstādīšanas izmaksu 416 EUR apmērā segšanu no
šajā projektā neizmantotajiem līdzekļiem, papildinot minēto Valsts vides
dienesta projektu ar šādu pozīciju “Laivas dzinēja uzstādīšana”.
4.5.

par Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegumu par projekta termiņa
pagarināšanu un finanšu pārdali starp projektiem

N.Riekstiņš informē padomi par Dabas aizsardzības pārvaldes 06.11.2015.
iesniegumu Nr. 1.6/381/2015-N-E, kurā Dabas aizsardzības pārvalde lūdz pagarināt
padomes atbalstītā projekta „Zivju migrācijas ceļu attīrīšana Gaujas nacionālajā
parkā” (protokols Nr.164, 4.1.1.apakšpunkts) izpildes termiņu līdz 2015.gada
1.decembrim. Dabas aizsardzības pārvalde arī lūdz attiecināt šī projekta īstenošanai
projekta „Zivju migrācijas ceļu attīrīšana Gaujas nacionālajā parkā” un projekta
„Zivju migrācijas ceļu attīrīšana Ķemeru nacionālajā parkā” (protokols Nr.162,
3.2.50.apakšpunkts) īstenošanas rezultātā nesamaksāto PVN summu – 1266,05 EUR
apmērā, jo abos šajos projektos paredzētos darbus izpilda persona, kas nav PVN
maksātājs. Papildus Dabas aizsardzības pārvalde lūdz piešķirt 3942,55 EUR projekta
“Zivju migrācijas ceļu attīrīšana Gaujas nacionālajā parkā” īstenošanai, lai varētu
samaksāt pretendentam, kurš veiks darbus, no kuriem atteicās iepirkumā uzvarējušais
pretendents. Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas
direktora vietnieks Mārtiņš Zīverts sīkāk skaidro padomei par Dabas aizsardzības
pārvaldes iesniegumā minētajiem faktiem.
Padome nolēma:
1) pagarināt padomes atbalstītā projekta „Zivju migrācijas ceļu attīrīšana
Gaujas nacionālajā parkā” (protokols Nr.164, 4.1.1.apakšpunkts) izpildes
termiņu līdz 2015.gada 1.decembrim un atļaut šī projekta īstenošanai
papildus izmantot citā Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajā projekta
„Zivju migrācijas ceļu attīrīšana Ķemeru nacionālajā parkā” (protokols
Nr.162, 3.2.50.apakšpunkts) īstenošanas rezultātā atlikušo neattiecināmo
PVN summu – 1266,05 EUR apmērā;
2) noraidīt Dabas aizsardzības pārvaldes lūgumu piešķirt papildus
3942,55 EUR projekta “Zivju migrācijas ceļu attīrīšana Gaujas
nacionālajā parkā” īstenošanai, lai varētu apmaksāt projekta izmaksu
pieaugumu pretendentam, kurš veiks darbus, no kuriem atteicies
iepirkumā sākotnēji uzvarējušais pretendents, jo tas būtu pretrunā ar
projektu finansējuma piešķiršanu, kura notikusi projektu konkursa
kārtībā.
4.6.

par projektu īstenošanas rezultātā radušos Zivju fonda līdzekļu atlikuma
iespējamo izlietojumu

Padome nolēma no Zivju fonda administratīvajiem izdevumiem paredzētajiem
līdzekļiem piešķirt finansējumu informatīvas īsfilmas izveidei par Zivju fonda 20
darba gadu laikā paveikto Latvijas zivsaimniecības attīstībā un uzdot padomes
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sekretariātam veikt cenu aptauju, lai noskaidrotu izdevīgāko piedāvājumu šādas
informatīvas īsfilmas izveidei.
4.7.

par portatīvā datora ārējā disku lasītāja iegādi Zivju fonda padomes
sekretariāta vajadzībām.

Padomes sekretariāta pārstāvis J.Ābele informē padomes locekļus par nepieciešamību
darba vajadzībām izmantot portatīvā datora ārējā disku lasītāju, jo Lauku atbalsta
dienests daļu no informācijas padomes sekretariātam iesniedz kompaktdiskos, bet
portatīvajā datorā, kuru izmanto padomes sekretariāta pārstāvis, nav iebūvēts
kompaktdisku lasītājs.
Padome nolēma atbalstīt portatīvā datora ārējā disku lasītāja iegādi Zivju fonda
padomes sekretariāta vajadzībām.
4.8.

par Zivju fonda konta izveidi sociālās saziņas vietnē Twitter

Padomes sekretariāta pārstāvis J.Ābele informē padomes locekļus par ierosmi
izmantot sociālās saziņas vietni Twitter informēšanai par Zivju fonda aktualitātēm,
Padome nolēma atbalstīt Zivju fonda konta izveidi sociālās saziņas vietnē
Twitter.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis

J.Ābele
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