PROTOKOLS
Rīgā
2015. gada 15. oktobrī

Nr.4.1-28e/11/2015

Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.166
sēdes sākums 2015. gada 12. oktobrī, plkst. 10:30
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi J.Lagūns, T.Trubača, E.Šmite, Ē.Urtāns, M.Švarcs, D.Vilkaste,
A.Rozefelds, A.Bērziņš, G.Korņilovs. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi V.Gabrāns,
A.Maldups.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2015. gadā.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” trešajai kārtai
iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes
uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem
3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” trešajai kārtai
iesniegto projektu apspriešana un lēmumu pieņemšana par projektu
finansējumu
4. Zivju fonda atzinības raksta saņemšanas kandidātu izvērtēšana un lēmuma
par atzinības raksta piešķiršanu pieņemšana.
5. Dažādi jautājumi
5.1. par Kocēnu novada domes iesniegumu par projekta nerealizēšanu;
5.2. par pilnvarojumu Zivju fonda padomes sekretariātam tālāku darbību
veikšanai saistībā ar pasākumam “Atbalsta maksājumi par pašvaldību un
Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas
kontroles darbību nodrošināšanā” iesniegtajiem projektiem;
5.3. par problēmām sabiedrības informēšanas projektu īstenošanā (tā dēvētie
“televīzijas” projekti) saistībā ar M.Oltes izteikto lūgumu par informācijas
sniegšanu Zivju fonda padomei;
5.4. par Krustpils novada pašvaldības iesniegumu par projektu īstenošanas
termiņa pagarinājumu;
5.5. par izveidojušos Zivju fonda finanšu līdzekļu atlikumu un jaunas projektu
iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanas iespēju
Piezīme:

Darba kārtības 1. un 2.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi,
projektu iesniedzēji un citas ieinteresētās personas. Darba kārtības 3.
un 4.jautājumā piedalās Zivju fonda padomes locekļi.

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 2015.gadā
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos
Zivju fonda dotācijas veidošanai 2015.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz
08.10.2015. veido 985 615 EUR jeb 106,6% no 2015.gada ieņēmumu plāna, kas
nozīmē, ka jau ir ievērojami pārsniegts 2015.gada ieņēmumu plānā prognozētais
apjoms.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no
01.01.2015. līdz 09.10.2015.” un pieņēma to zināšanai.
2) Tāpat N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda padomes sekretariāta
sagatavoto pārskatu „Zivju fonda 2015.gada budžeta dotācijas izlietojumu
01.10.2015.”. Viņš norāda, ka līdz 01.10.2015. pabeigtajos vai nerealizētajos
2015.gada projektos neizmantotais Zivju fonda finanšu līdzekļu atlikums sastāda
26 997 EUR, no kura daļa acīmredzot tiks piešķirta projektiem, kurus plānots izskatīt
padomes sēdē, taču paliks arī neizlietots finanšu atlikums, par kuru būs jāpieņem
lēmums sēdes noslēgumā.
Padome iepazinās ar padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Zivju fonda
2015.gada budžeta dotācijas izlietojums 01.10.2015.” un pieņēma to zināšanai.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” trešajai kārtai
iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes
uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem
N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 9 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” (pasākumam iesniegtajos
projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 38 216,88 EUR).
Vienlaikus norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais atbalsta
apmērs ir 50 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais
finansējums nepārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto un
pieejamo atbalsta apmēru.
Tāpat N.Riekstiņš atgādina par padomes 2015.gada 8.septembra sēdē (protokols
Nr.165, 4.7.apakšpunkts) apstiprināto atbalsta pasākuma nosacījumu, ka viena
projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 7000 EUR.
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Pasākuma projektu iesniegumu 2015.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un projektu
iesniedzēju atbildes uz padomes locekļu jautājumiem.
Par projektu iesniegumiem informāciju sniedz sekojoši projektu (projektu
nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 3.1.apakšpunktā)
iesniedzēju pārstāvji:
1) projekts Nr.1.1. – M.Lietuvietis, Alūksnes novada pašvaldības aģentūras
“ALJA” direktors;
2) projekts Nr.1.3. – T.Binders, Daugavpils pilsētas pašvaldības tehniskais
direktors, un K.Laizāns, Daugavpils pilsētas pašvaldības vides inženieris;
3) projekts Nr.1.4. – I.Luksts, Krustpils novada pašvaldības vides inspektors;
4) projekts Nr.1.5. – A.Bagatska, Pļaviņu novada domes projektu vadītāja;
5) projekts Nr.1.6. – S.Sivko, Raunas novada domes pilnvarotā persona zvejas
kontrolē;
6) projekts Nr.1.7. – T.Kruste, Rēzeknes novada domes vides aizsardzības
vecākā speciāliste;
7) projekts Nr.1.9. – V.Barsukovs, Valsts vides dienesta daļas vadītājs.
Padome iepazinās ar padomes locekļa G.Korņilova sagatavotajiem atzinumiem par
visiem iesniegtajiem projektiem.
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma noraidīt un nevirzīt vērtēšanai
projekta iesniegumu Nr.1.8. (skatīt lēmuma pamatojumu par attiecīgo projektu šī
protokola 3.8.apakšpunktā).
3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” trešajai kārtai
iesniegto projektu apspriešana un lēmumu pieņemšana par projektu
finansējumu
Pēc 2015.gada iesniegšanas otrajā kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumam „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” iesniegto projektu apspriešanas padome
pāriet pie pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas procedūras.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras aizpilda un paraksta
apliecinājumus par personīgo neieinteresētību vai sevis atstatīšanu no konkrētu
projektu vērtēšanas, un iesniedz tos padomes sekretariātam.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas 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).
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa pēc
projekta Nr.1.8. noraidīšanas bija mazāka (34 731,13 EUR) par pasākuma
iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (50 000 EUR).
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Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā
finansējuma summā, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību, iekļāvās visi
vērtēšanai virzītie projekti.
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, Zivju fonda padome pieņēma šādu
lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākumam „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
3.1.

Projekts Nr.1.1. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Alūksnes novada publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība un
uzraudzība”

Piešķirt projektam finansējumu 4160,00 EUR apmērā.
3.2.

Projekts Nr.1.2. Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumu uzlabošana Balvu novadā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 1142,88 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.
3.3.

Projekts Nr.1.3. Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta iesniegums
„Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības
pasākumiem Daugavpils pilsētā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 5803,45 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.
3.4.

Projekts Nr.1.4. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 3.kārta”

1) Piešķirt projektam finansējumu 855,00 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.
3.5. Projekts Nr.1.5. Pļaviņu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi Pļaviņu novada publiskajās ūdenstilpnēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 7000,00 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.
3.6. Projekts Nr.1.6. Raunas novada domes projekta iesniegums
„Ūdenstilpņu uzraudzības un aizsardzības pasākumu pilnveidošana
Raunas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5211,80 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.
3.7.

Projekts Nr.1.7. Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu uzraudzība un aizsardzība Rēzeknes novada
ūdenstilpnēs”

1) Piešķirt projektam finansējumu 3968,00 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 40% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.8.

Projekts Nr.1.8. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta projekta
iesniegums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Rīgas pilsētas
ūdenstilpnēs”
Vienprātīgi noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas
procedūrā, jo projektā nav norādīta projekta iesniedzēja kompetence veikt
zivju resursu aizsardzību Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā, kā arī nav
minēts, kuras zivju resursu aizsardzības veikšanai pilnvarotās Rīgas pilsētas
pašvaldības personas izmantos projekta ietvaros paredzēto aprīkojumu.

3.9.

Projekts Nr.1.9. Valsts vides dienesta projekta iesniegums „Valsts vides
dienesta zvejas kontroles materiāli tehniskās bāzes stiprināšana”
Piešķirt projektam finansējumu 6590,00 EUR apmērā.

4. 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 par sešu personu apbalvošanu ar Zivju fonda atzinības rakstu, turklāt vienu
no šīm personām apbalvot ar Zivju fonda atzinības rakstu ir ierosināts divu atsevišķu
institūciju pieteikumos.
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Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D.Straubergs ir ierosinājis apbalvot Aigaru
Pūsildu, Valsts vides dienesta Valmieras Reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas
Resursu kontroles sektora vadītāju.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” (turpmāk
– BIOR) direktors A.Bērziņš ir ierosinājis apbalvot Olgu Ignatovu, BIOR zivju
audzētavas “Dole” vecāko zivkopi.
Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) ģenerāldirektore I.Koļegova ir ierosinājusi
apbalvot šādas personas:
1) Ivaru Ružānu – VVD Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas
Resursu kontroles sektora vadītāju;
2) Imantu Hamani – VVD Madonas Reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas
Resursu kontroles sektora vecāko inspektoru;
3) Aigaru Pūsildu – VVD Valmieras Reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas
Resursu kontroles sektora vadītāju;
4) Jāni Sprugevicu – VVD Liepājas Reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas
Resursu kontroles sektora vecāko inspektoru;
5) Nikolaju Liskinu – līdz 2015.gada 30.jūnijam VVD Zvejas kontroles departamenta
Iekšējo ūdeņu kontroles daļas vadītāju.
Padomes loceklis A.Bērziņš, ņemot vērā BIOR iesniegto pieteikumu apbalvošanai ar
atzinības rakstu, atstata sevi no piedalīšanās domu apmaiņā un lēmuma pieņemšanā
par kandidātu O.Ignatovu, kas ieteikta apbalvošanai ar Zivju fonda Atzinības rakstu.
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 kandidātiem I.Ružānu, I.Hamani, A.Pūsildu, J.Sprugevicu un
N.Liskinu, kas ieteikti apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu.
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) Aigaram Pūsildam, Valsts vides dienesta Valmieras Reģionālās vides
pārvaldes Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vadītājam (lēmuma
pieņemšanā par šo kandidātu nepiedalās padomes locekle E.Šmite);
2) Olgai Ignatovai, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta „BIOR” zivju audzētavas “Dole” vecākajai zivkopei (lēmuma
pieņemšanā par šo kandidātu nepiedalās padomes loceklis A.Bērziņš);
3) Nikolajam Liskinam – bijušajam Valsts vides dienesta Zvejas kontroles
departamenta Iekšējo ūdeņu kontroles daļas vadītājam (lēmuma pieņemšanā
par šo kandidātu nepiedalās padomes locekle E.Šmite).
Padome pilnvaroja Zemkopības ministriju organizēt Zivju fonda atzinības
rakstu pasniegšanu.
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5. Dažādi jautājumi
5.1.

par Kocēnu novada domes iesniegumu par projekta nerealizēšanu

N.Riekstiņš informē padomi par Kocēnu novada domes 28.09.2015.vēstuli
Nr. 19.3/963, ar kuru Kocēnu novada dome informē par projekta „Līdaku resursu
atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā” (protokols Nr.162, projekts Nr.2.18.;
protokols Nr.164, 4.1.4.apakšpunkts) nerealizēšanu.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Kocēnu novada domes sniegto informāciju un
turpmāk lemt par projektam „Līdaku resursu atjaunošana Kocēnu novada
Vaidavas ezerā” (protokols Nr.162, projekts Nr.2.18.; protokols Nr.164,
4.1.4.apakšpunkts) paredzētā finansējuma (2710,40 EUR) pārdali citiem
mērķiem.
5.2.

par pilnvarojumu Zivju fonda padomes sekretariātam tālāku darbību
veikšanai saistībā ar pasākumam “Atbalsta maksājumi par pašvaldību
un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un
makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā” iesniegtajiem
projektiem

N.Riekstiņš ierosina pilnvarot padomes sekretariātu veikt tālākas darbības saistībā ar
pasākumam “Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto
personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā”
trešajā kārtā iesniegtajiem projektiem. Viņš norāda, ka pēc tam, kad padomes
sekretariāts būtu veicis pārbaudi par iesniegtajiem projektu iesniegumiem un tiem
pievienotajiem dokumentiem, padome elektroniskās saskaņošanas ceļā varētu
apstiprināt pasākuma ietvaros izmaksājamās summas.
Padome nolēma pilnvarot padomes sekretariātu veikt tālākas darbības saistībā
ar pasākumam “Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta
pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā” trešajā kārtā iesniegtajiem projektiem. Pēc padomes
sekretariāta veiktās pārbaudes par projektu iesniedzēju iesniegumu un tiem
pievienoto dokumentu atbilstību faktiski ieņemtajām naudas summām Valsts
kasē par 2014.gadā Valsts vides dienesta un pašvaldību pilnvaroto personu
patstāvīgi atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, atbalsta
pretendentiem izmaksājamo summu apstiprināt padomes lēmuma elektroniskās
saskaņošanas protokolā.
5.3.

par problēmām sabiedrības informēšanas projektu īstenošanā (tā dēvētie
“televīzijas” projekti) saistībā ar M.Oltes izteikto lūgumu par
informācijas sniegšanu Zivju fonda padomei;

Padome uzklausīja Māra Oltes, biedrības “Ziemeļu puse” pārstāvja, skaidrojumu par
problēmām sabiedrības informēšanas projektu īstenošanā un tiem piešķirtā Zivju
fonda finansiālā atbalsta apmēru.
Padome pieņēma zināšanai Māra Oltes, biedrības “Ziemeļu puse” pārstāvja,
skaidrojumu par problēmām sabiedrības informēšanas projektu īstenošanā.
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5.4.

par Krustpils novada pašvaldības iesniegumu par projektu īstenošanas
termiņa pagarinājumu

N.Riekstiņš informē padomi par Krustpils novada pašvaldības 01.10.2015.
iesniegumu Nr. 2.1-6/15/736, ar kuru Krustpils novada pašvaldība lūdz pagarināt
projektu “Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā” (protokols Nr.162,
3.2.15.apakšpunkts), “Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā”
(protokols Nr.162, 3.2.11.apakšpunkts), “Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada
Ildzenieku ezerā” (protokols Nr.162, 3.2.12.apakšpunkts), “Zandartu mazuļu ielaišana
Krustpils novada Laukezerā” (protokols Nr.162, 3.2.13.apakšpunkts) un “Zivju
mazuļu ielaišana Daugavā”” (protokols Nr.162, 3.2.14.apakšpunkts) īstenošanas
termiņu līdz 2015.gada 15.novembrim.
Padomes loceklis G.Korņilovs norāda, ka zivju mazuļu izlaišana pēc 2015.gada
31.oktobra nav pieļaujama iespējamās zemās ūdens temperatūras dēļ.
Padome nolēma noraidīt Krustpils novada pašvaldības lūgumu par projektu
īstenošanas termiņu pagarināšanu līdz 2015.gada 15.novembrim, ņemot vērā
BIOR viedokli, ka zivju mazuļu izlaišana pēc 2015.gada 31.oktobra nav
pieļaujama pārāk zemās ūdens temperatūras dēļ.
5.5.

par izveidojušos Zivju fonda finanšu līdzekļu atlikumu un jaunas
projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanas iespēju

N.Riekstiņš informē padomi, ka pēc lēmumu pieņemšanas par Zivju fonda
pasākumiem 2015.gada projektu iesniegšanas trešajā kārtā iesniegto projektu
finansējumu, kā arī pieskaitot projektu realizācijā līdz šim neizmantoto finansējumu
Zivju fonda pasākumos ir izveidojies finansējuma atlikums 14 762,88 EUR.
Padomes sekretariāta pārstāvis J.Ābele informē, ka papildus jau minētajam
finansējuma atlikumam būtu pieejams arī Zivju fonda administratīvo izdevumu
atlikums, kā arī sagaidāms atlikums no pasākuma “Atbalsta maksājumi par pašvaldību
un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas
kontroles darbību nodrošināšanā” trešajai kārtai apstiprinātā finansējuma. Padomes
locekļi E.Šmite un G.Korņilovs norāda, ka vairākus tūkstošus liels finansējuma
atlikums sagaidāms tuvākajā laikā pēc Valsts vides dienesta un BIOR īstenoto
projektu pabeigšanas.
N.Riekstiņš ierosina šos līdzekļus, kā arī iespējamo finansējuma atlikumu, kas varētu
atbrīvoties pēc atsevišķu projektu daļējas realizēšanas, un daļu no Zivju fonda
administratīvo izdevumu finansējuma, izmantot izsludinot oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” ceturto projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu Zivju fonda
pasākumiem „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”, jo šī pasākuma projekti ir
salīdzinoši ātrāk īstenojami un pasākums ir ļoti nozīmīgs Zivju fonda atbalsta
virziens.
Padome atbalstīja N.Riekstiņa ierosinājumu un nolēma, izmantojot Zivju fonda
finansējuma atlikumu, kā arī projektu realizācijā neizmantoto finansējumu un
daļu no Zivju fonda administratīvo izdevumu finansējuma novirzīt 25 000 EUR
pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2015. gada ceturtās
projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanai.
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Padome nolēma izsludināt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” ceturto
2015. gada projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu Zivju fonda pasākumam
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ar kopējo kārtai pieejamo
atbalsta apmēru 25 000 EUR un, ievērojot nosacījumu, ka viena projekta
iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma
nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 5000 EUR, kā arī nosakot projektu
iesniegumu iesniegšanas termiņu divu nedēļu laikā pēc sludinājuma publicēšanas
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis

J.Ābele
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