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Par Zivju fonda projekta tāmes izmaiņām
Valsts vides dienests (VVD) īsteno Zivju fonda finansētu projektu Nr. 21-00-S0ZF03000008 “Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes pilnveidošana”, kura ietvaros tiek iegādāts
zvejas kontroles aprīkojums VVD inspektoriem.
Pēc projekta apstiprināšanas tika veikta iepirkuma procedūra aprīkojuma iegādei.
Iepirkuma procedūras rezultātā dažām aprīkojuma kategorijām mainījās izmaksu summa, kas
atšķiras no tās, kas tika norādīta projekta iesniegumā, veicot tirgus izpēti pirms projekta
iesniegšanas.
Tādejādi VVD lūdz Zivju fonda padomi saskaņot sekojošas projekta izmaksu tāmes
izmaiņas:
1) Projekta iesniegumā sešu termokameru iegādei tika paredzēta summa - 14 640,00 EUR.
Taču, noslēdzoties VVD veiktajai iepirkuma procedūrai, piedāvājums sešu termokameru
iegādei pārsniedza projektā apstiprināto summu. Tādējādi VVD sešu termokameru vietā
iegādāsies četras termokameras par kopējo summu – 14 278,00 EUR (vienas
termokameras cena ir 3569,50 EUR ar PVN). Starpību, kas pārsniedz Zivju fonda
maksimālā atbalsta apmēru vienai vienībai, kas noteikts termokameras iegādei, t.i.
3000 EUR, Valsts vides dienests segs no sava budžeta līdzekļiem.
2) Projekta iesniegumā, pamatojoties uz tā brīža tirgus izpēti, tika noteiktas izmaksas
6 laivām, 7 laivu dzinējiem un 4 laivu pārvadāšanas piekabēm. Iepirkuma procedūrai (par
laivām, dzinējiem un piekabēm kopā), noslēdzoties, vienīgais tehniskajai specifikācijai
atbilstošais piedāvājums bija par 4067,35 EUR lielāks, nekā projekta iesniegumā
norādītā summa.
Kā arī, starpību, kas pārsniedz Zivju fonda maksimālā atbalsta apmēru vienai vienībai, kas
noteikts RIB tipa laivas iekšējiem ūdeņiem iegādei, t.i. 1500,00 EUR, VVD segs no sava
budžeta līdzekļiem attiecībā uz “RIB tipa laivas 430” un “RIB tipa laivas 320” iegādi.
3) Projekta iesniegumā, pamatojoties uz tā brīža tirgus izpēti, tika noteiktas izmaksas
33 lukturu iegādei. Noslēdzoties iepirkuma procedūrai, tehniskajai specifikācijai
atbilstošais un zemākais cenas piedāvājums bija par 502,45 EUR mazāks, nekā projekta
iesniegumā norādītais.

4) Projekta iesniegumā tika norādīta planšetdatora cena atbilstoši piedāvājumam Elektronisko
iepirkumu sistēmā (EIS) projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, kas bija 302,28 EUR.
Taču iegādes brīdī šī prece ar tai paredzēto komplektāciju EIS bija pieejama par zemāku
cenu, tas ir par 297,12 EUR.
Līdz ar to, atsevišķu izmaksu pozīciju summām palielinoties, bet dažām - samazinoties,
projekta īstenošanai nepieciešamā Zivju fonda atbalsta kopējā summa ir 49 814,26 EUR, kas ir par
890,02 EUR mazāka, nekā sākotnēji piešķirtā - 50 704,28 EUR. Savukārt VVD līdzfinansējums
projektam ir palielinājies no sākotnēji plānotajiem 2000,00 EUR līdz 4087,75 EUR.
Ņemot vērā iepriekš minēto, VVD lūdz Zivju fonda padomi saskaņot projekta realizāciju
ar Zivju fonda atbalstu 49 814,26 EUR apmērā un saskaņā ar projekta izmaksu tāmes grozījumiem.
Pielikumā: projekta Nr. 21-00-S0ZF03-000008 “Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes
pilnveidošana” grozītā tāme – 1 lp.
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