PROTOKOLS
Rīgā
2021.gada 3. decembrī

Nr. 4.1-28e/16/2021

Zivju fonda padomes 209. sēdes (attālinātā veidā) protokols
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N. Riekstiņš un
padomes locekļi I. Bārtule, E. Šmite, I. Lielmanis, A. Bērziņš, D. Vilkaste, D. Ustups,
V. Šantars, V. Gabrāns, M. Švarcs. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi E. Burģelis,
Ē. Urtāns.
1. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” kārtai iesniegto
projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju
fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” kārtai iesniegto
projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu.
3. Dažādi:
3.1. Par Valsts vides dienesta vēstuli par projekta “Zvejas kontroles tehniskās
kapacitātes pilnveidošana” tāmes izmaiņām un īstenošanas termiņa
pagarināšanu;
3.2. par Zivju fonda 2022. gada kalendāra izplatīšanas izdevumu apmaksu no Zivju
fonda administratīvo izdevumu finansējuma.
Sēdi vadīja: padomes vadītājs N.Riekstiņš.
Sēdi protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecākais referents, padomes sekretariāta
pārstāvis.
N.Riekstiņš 2021.gada 1. decembra padomes attālinātās sēdes laikā vaicā padomes
locekļiem, vai viņiem nav iebildumu pret iepriekš izsūtīto padomes sēdes darba kārtību,
kā arī papildus pievienotajiem jautājumiem darba kārtības 3.punktā “Dažādi”.
Nevienam no padomes locekļiem nav iebildumu, un padomes sēdes darba kārtība tiek
apstiprināta.

1. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu
iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu
jautājumiem par iesniegtajiem projektiem
N. Riekstiņš informē, ka pasākumam iesniegtajos 5 projektos pieprasītais Zivju fonda
finansējums ir 9994,05 EUR, bet pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais atbalsta
apmērs ir 11 300 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais
finansējums nepārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto un
pieejamo atbalsta apmēru.
Padomes sēdē attālinātā veidā piedalījās sekojoši projektu iesniedzēju pārstāvji, kas
atbilstoši pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem
(projektu nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 2. punktā un
protokola pielikumā):
1) projekts Nr. 1 – I. Luksts, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes vadītājs;
2) projekts Nr. 3 – A. Skubiļina, Jelgavas novada pašvaldības infrastruktūras
projektu vadītāja, A. Bērtulis, Jelgavas novada pašvaldības policijas vecākais
inspektors;
3) projekts Nr. 4 – K. Šabāns, Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks;
4) projekts Nr. 5 – I. Demjanenko, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles
departamenta projektu vadītāja.
Pasākuma projektu iesniegumu kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā padomes
locekļi iepazinās ar padomes locekļu E. Šmites (projekti Nr.1, 2, 3, 4) un I. Bārtules
(projekts Nr. 5) sagatavotajiem atzinumiem par iesniegtajiem projektiem.
Visus iesniegtos projektus padome virzīja vērtēšanai attiecīgajos projektos pieteiktā
finansējuma apmērā.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu
pieņemšana par projektu finansējumu
Padome elektroniskās saziņas ceļā 2021.gada 1. decembrī veica projektu iesniegumu
vērtēšanas procedūru projektiem, kas tika iesniegti 2021.gada trešajā kārtā Zivju fonda
pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras uzsākšanas aizpildīja, parakstīja
un elektroniski nosūtīja padomes sekretariātam apliecinājumus, ka nav tādu apstākļu,
kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētu projektu vērtēšanā vai ka viņi ir
saistīti ar kādu projektu iesniedzējiem, un iesniedza apliecinājumus padomes
sekretariātam. Padomes locekļi, kuriem bija saistība ar konkrētiem projektiem,
apliecinājumā norādīja, ka atstata sevi no attiecīgo projektu vērtēšanas.
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Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas padomes locekļi 2021. gada 1. decembrī
elektroniski nosūtīja padomes sekretariātam savas projektu vērtēšanas veidlapas.
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).
Projektu vērtēšanas rezultātā visi vērtēšanai virzītie projekti saņēma vērtējuma punktu
summu, kas pārsniedza 45 punktus, un tas ļāva visiem projektiem kvalificēties atbalsta
saņemšanai. Līdz ar to piecu kārtai iesniegto projektu finansēšanai ir izmantojams Zivju
fonda finansējums 9994,05 EUR apmērā.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29. pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju
fonda nolikums” 8.3. apakšpunktu, padome, ievērojot kārtai izsludināto Zivju
fonda finansējuma apjomu, pieņēma šādus lēmumus par finansējuma piešķiršanu
pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3. kārtai
iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
2.1. Projekts Nr. 1 Jēkabpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzība Jēkabpils novada ūdenstilpēs 2021. gadā”
Piešķirt projektam finansējumu 1754,50 EUR apmērā.
2.2. Projekts Nr. 2 Krāslavas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes
uzlabošanai Krāslavas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2991,12 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.
2.3. Projekts Nr. 3 Jelgavas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Jelgavas novada
teritorijas publiskajās ūdenstilpnēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2199,64 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.
2.4. Projekts Nr. 4 Kuldīgas novada pašvaldības projekta iesniegums
“Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2026,39 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.
2.5. Projekts Nr. 5 Valsts vides dienesta projekta iesniegums “Zvejas
kontroles novērošanas aprīkojuma papildināšana”
Piešķirt projektam finansējumu 1022,40 EUR apmērā.

Padome papildus par pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība ”
2021. gada 3. kārtā iesniegtajiem projektiem nolēma:
1) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 2. punktā
norādītajiem projektiem tiek iesniegts avansa pieprasījums, turpmāk
atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt avansa maksājumu, kas
nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010.
gada 2. marta noteikumos Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
pieļaujamo avansa apmēra lielumu;
2) pārskatu par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu šī protokola
2. punktā minētie projektu iesniedzēji drīkst iesniegt līdz 2021. gada 15.
decembrim.

3. Dažādi jautājumi
3.1. Par Valsts vides dienesta vēstuli par projekta “Zvejas kontroles tehniskās
kapacitātes pilnveidošana” tāmes izmaiņām un īstenošanas termiņa
pagarināšanu
N.Riekstiņš informē padomi par Valsts vides dienesta 30.11.2021. vēstulē
Nr. 2.3/CS/3714/2021 izteikto lūgumu saskaņot izmaiņas projekta “Zvejas kontroles
tehniskās kapacitātes pilnveidošana” (padomes 29. un 30.04.2021. sēdes protokols
Nr. 4.1-28e/5/2021, 2.1.8. apakšpunkts) izmaksu tāmē, iegādājoties vienu kvadriciklu
četru projektā sākotnēji paredzēto laivas dzinēju vietā, kurus piegādātājs nespēj
piegādāt, un pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz 2021. gada 15. decembrim.
Viņš ierosina atbalstīt Valsts vides dienesta lūgumu ar nosacījumu, ka Valsts vides
dienests iesniedz apliecinājumu, ka, īstenojot minētā projekta izmaksu tāmē plānotās
izmaiņas, tiks izpildīts un sasniegts projektā paredzētais mērķis.
Padome, ņemot vērā Valsts vides dienesta
2.3/CS/3714/2021 izteikto lūgumu, nolēma:

30.11.2021.

vēstulē

Nr.

1) atbalstīt izmaiņas projekta “Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes
pilnveidošana” izmaksu tāmē;
2) Valsts vides dienestam trīs darbdienu laikā pēc padomes lēmuma
saņemšanas iesniegt Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu, ka, īstenojot
4

projekta “Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes pilnveidošana” izmaksu
tāmē plānotās izmaiņas, tiks izpildīts un sasniegts projektā paredzētais
mērķis;
3) pagarināt projekta “Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes
pilnveidošana” realizācijas un pārskata par projekta īstenošanu
iesniegšanas termiņu līdz 2021. gada 15. decembrim;
4) ņemt vērā, ka projekta “Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes
pilnveidošana” izmaksu tāmes izmaiņu rezultātā Zivju fonda finansējuma
atlikums pieaugs par 176,30 EUR.
3.2. par Zivju fonda 2022. gada kalendāra nosūtīšanas izdevumu apmaksu no
Zivju fonda administratīvo izdevumu finansējuma
N. Riekstiņš informē, ka ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
(turpmāk – SIA “LLKC”), kurš izplata makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kartes, ir panākta vienošanās par 150 kalendāru izgatavošanu ar Zivju fonda simboliku,
bet, ņemot vērā Covid-19 izraisītos ierobežojumus, šos kalendārus būs iespējams
nosūtīt adresātiem tikai ar pasta starpniecību. N. Riekstiņš piedāvā šim nolūkam
izmantot Zivju fonda administratīvajiem izdevumiem paredzēto finansējumu.
Padome atbalstīja SIA “LLKC” izgatavotā kalendāra ar Zivju fonda simboliku
nosūtīšanas pasta izdevumu apmaksu no finansējuma, kas paredzēts Zivju fonda
administratīvajiem izdevumiem, atbilstoši SIA “LLKC” iesniegtajam izdevumu
rēķinam.

Zivju fonda padomes vadītājs

N. Riekstiņš

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