PROTOKOLS
Rīgā
2021 .gada 12. novembrī

Nr. 4.1-28e/15/2021

Zivju fonda padomes lēmuma 72. elektroniskās saskaņošanas
protokols
Zivju fonda padome (turpmāk – padome), pamatojoties uz Ministru kabineta
19.12.1995.noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums” 23.1 punktu un izmantojot
elektroniskās saskaņošanas procedūru, ir pieņēmusi lēmumu:
1) ņemot vērā Ventspils novada pašvaldības 2021. gada 1. novembra vēstuli Nr.
1.11./IZ2542, kurā lūgts pagarināt projekta “Zivju resursu aizsardzībai, kontrolei
un uzraudzībai Ventspils novada Puzes ezerā” (padomes 29. un 30.04.2021. sēdes
(attālināti) protokols Nr. 4.1-28e/5/2021, 2.1.7. apakšpunkts) īstenošanas termiņu
līdz 2021.gada 30.novembrim, jo piegādātājs SIA “Vimmo” ir informējis
pašvaldību, ka kavēsies laivas dzinēja piegāde, atļaut Ventspils novada
pašvaldībai projekta “Zivju resursu aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai
Ventspils novada Puzes ezerā” īstenošanas termiņu pagarināt līdz 2021. gada
30. novembrim;
2) ņemot vērā Siguldas novada pašvaldības 2021.gada 5.novembra vēstuli Nr. A7/5.3-13.1/1686, kurā lūgts pagarināt projekta “Zivju resursu aizsardzības
pasākumu nodrošināšana Siguldas novada ūdenstilpēs” (padomes 29. un
30.04.2021. sēdes (attālināti) protokols Nr. 4.1-28e/5/2021, 2.1.20. apakšpunkts)
īstenošanas termiņu līdz 2021.gada 30.novembrim, jo Siguldas novada dome
2021.gada 11.oktobrī saņēma SIA “Flash Test Services” vēstuli par laivas Steno
RIB 535AL un transportēšanas piekabes Respo 750V521L209 piegādes kavēšanos
un attiecīgi pagarināja līguma izpildes termiņu līdz 2021.gada 12.novembrim,
atļaut Siguldas novada pašvaldībai projekta “Zivju resursu aizsardzības
pasākumu nodrošināšana Siguldas novada ūdenstilpēs” īstenošanas termiņu
pagarināt līdz 2021. gada 30. novembrim;
3) ņemot vērā biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” (turpmāk – biedrība)
2021.gada 8. novembra vēstuli, kurā lūgts pagarināt projekta “Lašveidīgo zivju
nārsta vietu sakopšana Braslā” (padomes 13. un 14.04.2021. sēdes (attālināti)
protokols Nr. 4.1-28e/4/2021, 2.56. apakšpunkts) un projekta “Zivju dzīvotņu
atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs” (padomes 13. un 14.04.2021. sēdes
(attālināti) protokols Nr. 4.1-28e/4/2021, 2.55. apakšpunkts) atskaišu iesniegšanas
termiņu līdz 2021.gada 30.novembrim, jo abu minēto projektu realizācijai bija
nepieciešami tehniskie noteikumi un līdz ar to bija nepieciešams piesaistīt papildus
ekspertus atzinumu saņemšanai, atļaut biedrībai projekta “Lašveidīgo zivju
nārsta vietu sakopšana Braslā” un projekta “Zivju dzīvotņu atjaunošana
Gaujas upes Sikšņu krācēs” atskaišu iesniegšanas termiņu pagarināt līdz 2021.
gada 30. novembrim;
4) ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobrī iesniegto pārskatu,
maksājuma pieprasījumu, darījumu un samaksu apliecinošos dokumentus par
projektu “Zivju resursu pavairošana un atražošana Salas novada Vīķu ezerā 2021
gadā” (padomes 13. un 14.04.2021. sēdes (attālināti) protokols Nr. 4.1-28e/4/2021,

2.65. apakšpunkts), pieņemt zināšanai, ka projekta realizācijas rezultātā Vīķu
ezerā tika ielaisti 5450 gab. līdaku mazuļu, kas ir par 1550 zivju mazuļiem
mazāk nekā projektā sākotnēji paredzēts, par kopējo summu 3165,36 EUR,
t.sk. 1907,45 Zivju fonda atbalsts, jo līdaku mazuļu piegādātājs SIA “W-4”
informēja Jēkabpils novada pašvaldību, ka līdaku mazuļi nebija izauguši tādā
apjomā kā sākotnēji tika plānots (7000 gab.), kā arī ņemt vērā, ka šī projekta
daļējas īstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par
542,55 EUR;
5) ņemot vērā padomes sekretariāta apkopoto informāciju par Zivju fonda finansējuma
atlikumu vismaz 11 300 EUR apjomā, izsludināt projektu iesniegumu
iesniegšanas trešo kārtu Zivju fonda pasākumam “Zivju resursu aizsardzības
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība” ar beigu termiņu piecas darbdienas no sludinājuma
publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, ar kopējo kārtai
pieejamo atbalsta apmēru 11 300 EUR, un ievērojot nosacījumu, ka viena
projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu
kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 5000 EUR, kā arī
ievērojot nosacījumu, ka projektos, kuros paredzēta tehnisko līdzekļu iegāde
kontroles pasākumu nodrošināšanai, tiek noteikts šāds tabulā norādītais
maksimālais Zivju fonda finansējuma atbalsta apmērs (neskaitot projekta
iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, kas netiek ierobežots) vienas tehniskās
vienības iegādei:
i

Kvadracikls, sniega motocikls vai cits transporta
līdzeklis, kura iegādi pieļauj Zivju fonda atbalsta
nosacījumi

5000 EUR

RIB tipa laiva:
- iekšējiem ūdeņiem
- jūras ūdeņiem

1500 EUR

iii

Stiklšķiedras vai alumīnija laiva

5000 EUR

iv

Laivas dzinējs
- izmantošanai iekšējos ūdeņos
- izmantošanai jūras ūdeņos

3500 EUR

v

Drons ar komplektāciju un apmācības nodrošinājumu

4500 EUR

vi

Tālskatis

vii

Nakts redzamības iekārta

viii

Video kamera ar SD kartēm

ii

5000 EUR

5000 EUR
450 EUR
2500 EUR
400 EUR

ix

Termokamera

3000 EUR

x

Sporta kamera (digitālā kamera video filmēšanai
sarežģītos apstākļos) ar komplektāciju

600 EUR

xi

Meža kamera ar komplektāciju

350 EUR

xii

Eholote ar iekšējiem ūdeņiem izmantojamu GPS

3000 EUR

xiii

Eholote ar jūras ūdeņiem izmatojamu radiosistēmu

5000 EUR

xiv

Rokas GPS ar komplektāciju

600 EUR
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xv

Planšetdators kontroles nodrošināšanai un uzraudzībai

850
EUR

Zivju fonda padome arī vienojās, ka gadījumā, ja līdz pasākuma kārtai iesniegto
projektu izskatīšanas dienai būs palielinājies Zivju fonda finansējuma atlikums,
bet iesniegtajos projektos pieprasītais finansējums būs lielāks par pasākuma
kārtai izsludināto finansējumu, tad šis papildus finansējums arī būtu novirzāms
kārtai iesniegto projektu finansēšanai.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 10.11.2021.
Līdz 11.11.2021. 8 padomes locekļi (N. Riekstiņš, I. Lielmanis, A. Bērziņš, I. Bārtule,
D. Vilkaste, V. Šantars, D. Ustups, V. Gabrāns) elektroniski informēja padomes
sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda padomes lēmuma
projektu, bet padomes locekle E.Šmite sniedza savu saskaņojumu padomes lēmuma
projektam 12.11.2021. plkst. 10.00. Padomes loceklis Ē. Urtāns neiebilda pret padomes
lēmuma projektu, bet attiecībā uz padomes lēmuma projekta 3) punktā minēto norādīja,
ka nākotnē, padomei izskatot biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”
iesniegtos projektus, būtu jāsamazina šīs biedrības iesniegtajiem projektiem piešķirtais
novērtējums. Savukārt no diviem padomes locekļiem (M. Švarcs, E. Burģelis)
elektroniska informācija par komentāriem vai iebildumiem saistībā ar Zivju fonda
padomes lēmumu līdz 11.11.2021. padomes sekretariātā netika saņemta.
Saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.1995.noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums”
23. un 23.1 punktu, kā arī ievērojot iepriekš minēto, padomes lēmums ir uzskatāms par
pieņemtu.

Zivju fonda padomes vadītājs

N. Riekstiņš

Ābele 67027823
janis.abele@zm.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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