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Dokumenta datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums
Nr. 2.1-6/2.1-8/418-2021
Zemkopības ministrijai
pasts@zm.gov.lv
Zivju fonda padomei
zfp@zm.gov.lv
Par budžeta izmaiņām projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ikšķiles
novada teritorijā”
Zivju fonda padomes 206. sēdes 2021. gada 29. un 30. aprīļa protokolā Nr. 4.128e/5/2021 ir norādīts lēmums piešķirt projektam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Ikšķiles novada teritorijā” finansējumu 15 594,35 EUR apmērā.
Ikšķiles novada pašvaldība sākot projekta īstenošanu un preču iegādi secināja,
ka sākotnēji paredzētais preču (alumīnija laivas, laivas motors un laivas tenti)
piegādātājs - firma “SIA Favorus” nav spējīgs nodrošināt piedāvājumā norādītā motora
“MERCURY F30 ELPT” piegādi līdz 2021. gada novembrim, saistībā ar Valstī un
pasaulē esošo augsto laivu dzinēju pieprasījumu un zemo ražotņu kapacitāti, ko
izraisījusi Covid-19 pandēmija.
Lai risinātu šo situācija tika apzināti citi piegādātāji, kas varētu nodrošināt
motora piegādi projekta termiņa ietvaros. Diemžēl paredzēto motoru “MERCURY F30
ELPT” neviens piegādātājs nevarēja piegādāt ātrāk, bet firma SIA “ZZ GRUPA”
piedāvāja motora “MERCURY F40 EFI” piegādi jau jūnija mēnesī.
Piedāvātais motors atbilst jau iepriekš projektā definētajām motora tehniskās
specifikācijas prasībām (Dzinējs paredzēts darbam ar laivu BRKUT S-Fish (comfort),
4 taktis, Maksimālā jauda no 30 līdz 80 Zs, Vadība – distances, Aizdedzes sistēma –
elektroniska).
Piedāvātā motora izmaksas ir 5650,00 EUR, kas par 1750,00 EUR sadārdzina
paredzēto pašvaldības līdzfinansējumu šajā budžet kategorijā. Saistībā ar pašvaldības
līdzfinansējuma sadārdzināšanos budžeta kategorijā “Laivas motors” lūdzam Zivju
fonda padomes saskaņojumu likvidēt paredzētās pašvaldības līdzfinansējuma budžeta
kategorijas “Laivas tents (skriešanas nojume)” un “Laivas tents (stāvvietas nojume)”,
lai novirzītu šo finansējumu laivas motora izmaksu segšanai.
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Paredzētās izmaiņas neietekmē Zivju fonda finansējumu, kas paliek nemainīgs
visās sākotnēji paredzētajās pozīcijās. Paredzētās izmaiņas palielina sākotnēji plānoto
pašvaldības budžetu no 2096,00 EUR uz 2906,00 EUR. Proporcionāli kopējām projekta
izmaksām līdzfinansējuma apjoms tiek palielināts no 11,84% uz 15,7%, kas neietekmē
projektam piešķiramo punktu skaitu vērtēšanas kritērijā nr 4. “Projekta izpildei
piesaistītais līdzfinansējums vai projekta papildu izmaksas, ko projekta iesniedzējs sedz
no saviem līdzekļiem”.
Kopējās projekta izmaksas pieaug par 810,00 EUR (no 17690,35 EUR uz
18500,35 EUR), kas ir 4,58% pieaugums no sākotnējās projekta summas.
Pielikumā:
1) Atjaunotā projekta budžeta tāme;
2) Apraksts par veikto cenu salīdzinājuma motora iegādei;
3) SIA “ZZ GRUPA” apliecinājums par piedāvāto motora piegādes cenu.
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