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Nr.4.1-28e/13/2017

Zivju fonda padomes 180. sēde
sēdes sākums 2017.gada 15.decembrī, plkst.10:00
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi V.Šantars, D.Ustups, R.Derkačs E.Šmite, A.Maldups, A.Bērziņš.
Sēdē nepiedalījās padomes locekļi Ē.Urtāns, M.Švarcs, V.Gabrāns, A.Rozefelds,
D.Vilkaste).
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2017. gadā.
2. Par biedrības “Vidzemes inovācijas instruments” projekta īstenošanas
kvalitāti un iespējamo finansējuma samazināšanu.
3. par Zivju fonda administratīvo izdevumu finansējuma izlietojumu.
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 2017.gadā.
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos
Zivju fonda dotācijas veidošanai 2017.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz
13.12.2017 veido 1 695 154 EUR jeb 183,2 % no 2017.gada ieņēmumu plāna, kas
nozīmē, ka ir ievērojami pārsniegts 2017.gada ieņēmumu plānā prognozētais apjoms.
Šī pārpilde izveidojusies galvenokārt sakarā ar kādas juridiskas personas iemaksu
atbilstoši tiesas spriedumam par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem vairāk
nekā 600 000 EUR apmērā, kā arī labiem ieņēmumiem no makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību karšu realizācijas. N.Riestiņš arī norāda, ka 2018.gadā, ievērojot
Zivju fonda valsts budžeta dotāciju veidojošo ieņēmumu prognozes palielinājumu līdz
1 133 223 EUR, arī Zivju fonda valsts budžeta dotācijas apmērs ir palielināts līdz 925
500 EUR, kas ir par 207 723 EUR vairāk nekā 2017.gada Zivju fonda valsts budžeta
dotācija.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no
01.01.2017. līdz 14.12.2017.” un pieņēma to zināšanai.

2) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par padomes sekretariāta sagatavoto
pārskatu “Zivju fonda 2017.gada valsts budžeta dotācijas 717 777 EUR izlietojums
līdz 14.12.2017.” Viņš uzsver, ka Zivju fonda administratīvajiem izdevumiem
pieejamais finansējums ir 5 620,37 EUR. Viņš norāda, ka šīs summas plānotais
izlietojums ir atspoguļots padomes sekretariāta sagatavotajā dokumentā “Zivju fonda
2017.gada administratīvo izdevumu papildus tāme” un tas vēl tiks apspriests padomes
sēdes darba kārtības 3.punktā. N.Riekstiņš arī informē padomes locekļus, ka no Zivju
fonda administratīvajiem līdzekļiem (kopēja summa 151,25 EUR) ir iegādātas SIA
“JS Projekts” izgatavotās divu veidu uzlīmes ar Zivju fonda logo un uzrakstu
“Iegādāts izmantojot Zivju fonda finansējumu”, katra no tām 500 eksemplāros.
Padome iepazinās ar padomes sekretariāta sagatavotajiem pārskatiem “Zivju
fonda 2017.gada valsts budžeta dotācijas 717 777 EUR izlietojums līdz
14.12.2017.” un „Zivju fonda 2017.gada administratīvo izdevumu papildus
tāme” un pieņēma tos zināšanai.
2. Par biedrības “Vidzemes inovācijas instruments” projekta īstenošanas
kvalitāti un iespējamo finansējuma samazināšanu.
N. Riekstiņš informē padomes locekļus, ka uz padomes sēdi ir uzaicināts biedrības
“Vidzemes inovācijas instruments” valdes loceklis M. Jurjevs, jo ir radušās problēmas
saistībā ar šīs biedrības īstenotā projekta “Zivs dzīve” (padomes 12.04.2017.sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/3/2017, 3.16.apakšpunkts; padomes 20.04.2017.sēdes protokols
Nr. 4.1-28e/4/2017, 4.1.5.apakšpunkts) īstenošanas kvalitāti un termiņu ievērošanu.
N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka padomes sekretariāts 21.11.2017. nosūtīja
M.Jurjevam e-pasta ziņu atgādinot, ka biedrībai „Vidzemes inovāciju instruments”
projekta “Zivs dzīve” ietvaros izveidoto mācību materiālu pirms laišanas klajā
jāsaskaņo ar Valsts vides dienestu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātnisko institūtu “BIOR” (turpmāk – institūts “BIOR”), kā arī lūdza informēt par
to, vai biedrība „Vidzemes inovāciju instruments” kā projekta iesniedzējs ir izpildījis
šo padomes sēdes protokolā norādīto prasību. N.Riekstiņš arī uzsver, ka padome,
ievērojot M.Jurjeva 27.11.2017.iesniegumu par to, ka iepriekš minēto saskaņojumu
paredzētajā termiņā biedrība „Vidzemes inovāciju instruments” nav varējusi veikt,
sākotnēji pagarināja projekta izpildes termiņu līdz 08.12.2017., bet pēc tam, ņemot
vērā M.Jurjeva 07.12.2017.iesniegumu, atkārtoti pagarināja projekta izpildes termiņu
līdz 15.12.2017.
Padomes loceklis D.Ustups, institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta
direktors, norāda, ka institūts projekta “Zivs dzīve” ietvaros izveidoto mācību
materiālu nevar saskaņot, jo, neraugoties uz vairākiem projekta iesniedzēja
mēģinājumiem to uzlabot un saskaņot ar institūtu “BIOR”, mācību materiāla teksts
joprojām ir nekvalitatīvs un tas nebūtu izmantojams kā mācību līdzeklis. Turklāt viņš
arī informē padomes locekļus, ka minētais mācību materiāls pirmo reizi tika nosūtīts
saskaņošanai institūtam “BIOR” un Valsts vides dienestam tikai 22.11.2017., kas bija
daudz par vēlu, lai institūta “BIOR” zinātnieki veiktu kvalitatīvu šī materiāla analīzi
un varētu sniegt pilnvērtīgus komentārus par nepieciešamajām izmaiņām.
Padomes locekle E.Šmite, Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece un Zvejas
kontroles departamenta direktore, piekrīt D.Ustupa paustajam viedoklim un norāda,
ka arī Valsts vides dienests projekta “Zivs dzīve” ietvaros izveidoto mācību materiālu
daudzo šī materiāla nepilnību dēļ nevar saskaņot.

M.Jurjevs atzīst savu vainu apstāklī, ka, saņemot informāciju par projekta
apstiprināšanu, nav ievērojis, ka projekta ietvaros izveidotais mācību materiāls pirms
laišanas klajā ir jāsaskaņo ar institūtu “BIOR” un Valsts vides dienestu. Tomēr viņš
norāda, ka pēdējo nedēļu laikā ir neatlaidīgi mēģinājis saskaņot mācību materiāla
projektu gan ar institūtu “BIOR”, gan ar Valsts vides dienestu.
D.Ustups un E.Šmite nenoliedz, ka no projekta iesniedzēja puses ir bijuši vairāki
mēģinājumi saskaņot projekta ietvaros izveidoto mācību materiālu, tomēr projekta
iesniedzēja atkārtoti iesniegtajā materiāla projektā joprojām nav tikuši ņemti vērā
vairāki institūta “BIOR” un Valsts vides dienesta speciālistu ieteikumi, kā arī tajā ir
daudz kļūdu un nepilnību, kuru dēļ nav iespējams sniegt saskaņojumu šim
materiālam. Līdz ar to gan D.Ustups, gan E.Šmite pauž viedokli, ka projekta mērķis ir
sasniegts tikai daļēji un joprojām projekta iesniedzējs nav nodrošinājis projekta
ietvaros izveidotā mācību materiāla saskaņošanu ar institūtu “BIOR” un Valsts vides
dienestu.
Pēc atsevišķu padomes locekļu (D.Ustups, E.Šmite, N.Riekstiņš, R.Derkačs,
A.Bērziņš) un biedrības “Vidzemes inovācijas instruments” valdes locekļa M.
Jurjeva viedokļu uzklausīšanas un tai sekojošās padomes diskusijas padome
pieņēma šādu lēmumu par biedrības “Vidzemes inovācijas instruments”
projektu “Zivs dzīve” (padomes 12.04.2017.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2017,
3.16.apakšpunkts; padomes 20.04.2017.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/4/2017,
4.1.5.apakšpunkts):
1) neizmaksāt projektam atlikušo finansējuma daļu 8 984,80 EUR;
2) projekta iesniedzējam pilnībā pabeigt projektu līdz 2018.gada
28.februārim, nodrošinot arī projekta ietvaros izveidotā mācību
materiāla saskaņošanu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātnisko institūtu “BIOR” un Valsts vides dienestu;
3) ja projekta iesniedzējs neizpilda šī padomes lēmuma 2) punktā minēto
nosacījumu, padome izskata jautājumu par Lauku atbalsta dienesta ar
biedrību “Vidzemes inovācijas instruments” noslēgtā līguma par projekta
“Zivs dzīve” īstenošanu laušanu un projektam jau izmaksātā atbalsta
(8984,80 EUR) pilnīgu atmaksu;
4) Lauku atbalsta dienestam atbilstoši šī padomes lēmuma 1) un 2) punktam
izdarīt attiecīgas izmaiņas līgumā par projekta “Zivs dzīve” īstenošanu,
ko Lauku atbalsta dienests noslēdzis ar biedrību “Vidzemes inovācijas
instruments”.
3. par Zivju fonda administratīvo izdevumu finansējuma izlietojumu
N.Riekstiņš iepazīstina padomes locekļus ar SIA “De Mini” pārstāves L.Delveras
07.12.2017. piedāvājumu par infografiku izveidi par Zivju fondu, SIA “Jelgavas
tipogrāfija” pārstāvja A.Kronberga 07.12.2017. piedāvājumu par brošūras par Zivju
fondu maketēšanu un iespiešanu un SIA “Parnass Presentreklam” pārstāves
I.Grēniņas 24.11.2017. un 05.12.2017. piedāvājumiem izgatavot 150 pildspalvas
(zilas ar sudrabu kastītē) ar Zivju fonda simboliku un 100 USB (universālās seriālās
kopnes pieslēgvieta) kartes 3.0 ar melnas ādas apdari un ar Zivju fonda simboliku.

Padome atbalsta padomes locekļa V.Šantara ierosinājumu līgumā par infografiku
izveidi iekļaut nosacījumu par to aktualizēšanas iespēju, kā arī paredzēt, ka
infografikas pieder Zemkopības ministrijai. Padome arī atbalsta D.Ustupa
ierosinājumu līgumā par brošūras maketēšanu un iespiešanu iekļaut nosacījumu, ka
brošūra tiek iespiesta A5 formātā, un N.Riekstiņa ierosinājumu, ka brošūras
elektroniskā versija tiek ievietota Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē.
Padome atbalstīja iesniegtos piedāvājumus par infografiku izveidi par Zivju
fondu, brošūras par Zivju fondu maketēšanu un iespiešanu, kā arī pildspalvu un
USB karšu ar Zivju fonda simboliku iegādi un nolēma uzdot Lauku atbalsta
dienestam noslēgt līgumus ar:
1) SIA “De Mini” (reģ. Nr. 40103435042) par trīs infografiku izveidi par Zivju
fondu, līgumā paredzot infografikās ietverto datu aktualizēšanas iespēju un
nosakot, ka infografikas pieder Zemkopības ministrijai un tās nododamas
Zemkopības ministrijai ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kā arī paredzot līdz
2017.gada beigām veikt 100% avansa maksājumu par līgumā paredzēto darbu
izpildi kopsummā par 1440 EUR no Zivju fonda administratīvajiem izdevumiem
paredzētā finansējuma un nosakot 2018.gada 28.februāri kā līguma izpildes
termiņu.
2) SIA “Jelgavas tipogrāfija” (reģ. Nr. 43603009384) par brošūras par Zivju
fondu maketēšanu un iespiešanu 2000 eksemplāros, līgumā nosakot, ka brošūra
tiek iespiesta A5 formātā, Zemkopības ministrijai tiek iesniegta brošūras
elektroniskā versija, kuru būtu iespējams ievietot Zemkopības ministrijas
tīmekļvietnē, un gan brošūras, gan brošūras elektroniskā versija nododama
Zemkopības ministrijai ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kā arī paredzot līdz
2017.gada beigām veikt 100% avansa maksājumu par līgumā paredzēto darbu
izpildi kopsummā par 837,66 EUR no Zivju fonda administratīvajiem
izdevumiem paredzētā finansējuma un nosakot 2018.gada 31.janvāri kā līguma
izpildes termiņu.
3) SIA “Parnass Presentreklam” (reģ. Nr. 40003101935) par 150 pildspalvu (zilas
ar sudrabu kastītē) ar Zivju fonda simboliku par 1133,77 EUR un 100 USB
karšu 3.0 ar melnas ādas apdari un ar Zivju fonda simboliku par 1978,35 EUR
iegādi, līgumā nosakot, ka pildspalvas un USB kartes nododamas Zemkopības
ministrijai ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kā arī paredzot līdz 2017.gada
beigām veikt 100% avansa maksājumu par līgumā paredzēto produktu iegādi no
Zivju fonda administratīvajiem izdevumiem paredzētā finansējuma un nosakot
2018.gada 31.janvāri kā līguma izpildes termiņu.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

