PROTOKOLS
Salacgrīvā
2016.gada 13.oktobrī

Nr.4.1-28e/13/2016
Zivju fonda padomes 172. sēde
sēdes sākums 2015. gada 7. oktobrī, plkst. 12:30

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi V.Šantars, V.Gabrāns, A.Maldups, E.Šmite, Ē.Urtāns, A.Rozefelds,
A.Bērziņš, G.Korņilovs. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi M.Švarcs, D.Vilkaste,
R.Derkačs.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2016.gadā.
2. Zivju fonda atzinības raksta saņemšanas kandidātu izvērtēšana un lēmuma
par atzinības raksta piešķiršanu pieņemšana.
3. Par Rēzeknes novada pašvaldības informāciju par bezpilota lidaparāta
izmantošanu
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 2016.gadā.
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos
Zivju fonda dotācijas veidošanai 2016.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz
05.10.2016. veido 921 988 EUR jeb 99,7 % no 2016.gada ieņēmumu plāna, kas
nozīmē, ka ir gandrīz sasniegts 2016.gada ieņēmumu plānā prognozētais apjoms.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no
01.01.2016. līdz 05.10.2016.” un pieņēma to zināšanai.
2) Tāpat N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda padomes sekretariāta
sagatavoto pārskatu „Zivju fonda 2016.gada budžeta dotācijas izlietojums
30.09.2016.”. Viņš norāda, ka līdz 30.09.2016. Lauku atbalsta dienesta izmaksātais
finansējums sastāda 36 % no Zivju fonda 2016.gada budžeta dotācijas apmēra.
N.Riekstiņš uzsver, ka, līdzīgi kā iepriekšējos gados, projektu realizēšanas rezultātā
varētu atbrīvoties Zivju fonda finansējums. Par pasākumā “Zivju resursu pavairošana

un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs,
kurās ir atļauta makšķerēšana” izskatītajiem, bet sakarā ar nepietiekamo finansējumu
neapstiprinātajiem projektiem, padome 22.03.2016.sēdē jau pieņēma lēmumu
(padomes 22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2016, 3.2.apakšpunkts) par
atbalsta sniegšanu gadījumā, ja atbrīvotos pieejamie finanšu līdzekļi. Atbalsts
projektiem tika piešķirts augstākā saņemtā novērtējuma secībā. Ievērojot līdz šim
pieņemtos lēmumus par šāda veida projektiem, ir vairs palicis tikai viens projekts –
Kocēnu novada domes projekta iesniegums „Zandartresursu atjaunošana Kocēnu
novada Vaidavas ezerā” (padomes 22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2016,
3.2.56.apakšpunkts). N.Riekstiņš ierosina, ka pēc minētā projekta iespējamās
atbalstīšanas, turpmāk atbrīvojušos Zivju fonda finansējumu varētu piešķirt pasākumā
“Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” vērtētajiem projektiem, kuri, ievērojot
augstākā saņemtā vērtējuma secību, tomēr neiekļāvās kārtai izsludinātā pieejamā
finansējuma summā (padomes 22.04.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/5/2016,
3.1.apakšpunkts, projekti Nr. 1.25., 1.24., 1.9., 1.2., 1.19.).
Padome iepazinās ar padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Zivju fonda
2016.gada budžeta dotācijas izlietojums 30.09.2016.” un pieņēma to zināšanai.
Padome papildus nolēma, ka gadījumā, ja turpmāk atbrīvosies Zivju fonda
finanšu līdzekļi vai kāds no projektu iesniedzējiem, kuriem piešķirts Zivju fonda
finansējums, atteiksies no projekta īstenošanas, tad pēc visu pasākumā “Zivju
resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās
zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību
īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” attiecīgo
vērtējumu saņēmušo un prasībām atbilstošo projektu iespējamās atbalstīšanas,
turpmāko atbrīvojušos Zivju fonda finansējumu izmantot pasākuma “Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” iesniegumu kārtā vērtētajiem
projektiem, kuri, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību, tomēr neiekļāvās
kārtai izsludinātā pieejamā finansējuma summā (padomes 22.04.2016.sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/5/2016, 3.1.apakšpunkts, projekti Nr. 1.25., 1.24., 1.9., 1.2.,
1.19.). Par katru no projektiem tiks pieņemts atsevišķs lēmums, izmantojot
elektroniskās saskaņošanas procedūru.
2. Zivju fonda atzinības raksta kandidātu izvērtēšana un lēmuma par atzinības
raksta piešķiršanu pieņemšana.
N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka padomes sekretariātā ir saņemti trīs
pieteikumi, kuros ir rosināta četru personu apbalvošana ar Zivju fonda atzinības
rakstu.
Valsts vides dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja A.Stašāne ir ierosinājusi
apbalvot šādas personas:
1) Ivaru Ružānu – Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes
Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vadītāju;
2) Imantu Hamani – Valsts vides dienesta Madonas Reģionālās vides pārvaldes
Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vecāko inspektoru.
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Padomes locekle E.Šmite informē padomes locekļus, ka atsauc I.Hamaņa
kandidatūru, ņemot vērā to, ka apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu ir
pieteiktas vairāk personas, nekā padomei ir iespējams virzīt apbalvošanai atbilstoši
Zivju fonda atzinības raksta nolikumam.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” (turpmāk
– BIOR) direktors A.Bērziņš ir ierosinājis apbalvot Jolantu Kleimani, BIOR zivju
audzētavas “Tome” vecāko zivkopi.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” (turpmāk
– BIOR) Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs G.Korņilovs ir ierosinājis
apbalvot Ēriku Aleksejevu, BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta iekšējo
ūdeņu nodaļas vadošo pētnieku.
Padomes locekle E.Šmite, ņemot vērā Valsts vides dienesta iesniegto pieteikumu
apbalvošanai ar atzinības rakstu, atstata sevi no piedalīšanās domu apmaiņā un
lēmuma pieņemšanā par kandidātu I.Ružānu, kas ieteikts apbalvošanai ar Zivju fonda
atzinības rakstu.
Padomes locekļi A.Bērziņš un G.Korņilovs, ņemot vērā BIOR pārstāvju iesniegtos
pieteikumus apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu, atstata sevi no piedalīšanās
domu apmaiņā un lēmuma pieņemšanā par kandidātiem J.Kleimani un Ē.Aleksejevu.
N.Riekstiņš piedāvā padomes locekļiem izvērtēt iesniegumos ieteikto kandidatūru
atbalstīšanu apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu, ņemot vērā Zivju fonda
atzinības raksta nolikumu, kur ir noteikts, ka atzinības rakstu pasniedz ne vairāk kā
trīs personām viena kalendārā gada laikā.
Padome pēc izvirzīto kandidatūru apspriešanas nolēma piešķirt Zivju fonda
atzinības rakstu un balvu 500 EUR vērtībā katrai no šādām personām:
1) Ivaram Ružānam, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes
Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vadītājam (lēmuma pieņemšanā
par šo kandidātu nepiedalās padomes locekle E.Šmite);
2) Jolantai Kleimanei, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas “Tome” vecākajai zivkopei
(lēmuma pieņemšanā par šo kandidātu nepiedalās padomes locekļi A.Bērziņš
un G.Korņilovs);
3) Ērikam Aleksejevam, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta iekšējo
ūdeņu nodaļas vadošajam pētniekam (lēmuma pieņemšanā par šo kandidātu
nepiedalās padomes locekļi A.Bērziņš un G.Korņilovs).
Padome pilnvaroja Zemkopības ministriju organizēt Zivju fonda atzinības
rakstu noformēšanu un pasniegšanu.
3. Par Rēzeknes novada pašvaldības informāciju par bezpilota
lidaparāta izmantošanu
N.Riekstiņš informē padomi par Rēzeknes novada pašvaldības 19.09.2016.vēstuli
Nr. 4.2.1/3183, ar kuru Rēzeknes novada pašvaldība informē par bezpilota lidaparāta
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izmantošanu, kura iegādei 2015.gadā tika piešķirts Zivju fonda finansējums (padomes
12.10.2015.protokols Nr. 4.1-28e/11/2015, 3.7.apakšpunkts).
Padome nolēma pieņemt zināšanai Rēzeknes novada pašvaldības
19.09.2016.vēstuli Nr. 4.2.1/3183 par bezpilota lidaparāta izmantošanu.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis

J.Ābele
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