PROTOKOLS
Rīgā
2017.gada 17.novembrī

Nr.4.1-28e/9/2017
Zivju fonda padomes 179. sēde

sēdes sākums 2017.gada 16.novembrī, plkst.10:00
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi V.Šantars, V.Gabrāns, E.Šmite, Ē.Urtāns, M.Švarcs, A.Maldups,
A.Bērziņš, D.Vilkaste. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi A.Rozefelds, D.Ustups,
R.Derkačs.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2017. gadā.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 4. 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” 4. kārtai
iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu
finansējumu
4. Par biedrības “Saldus makšķernieku klubs” atskaiti par 2016.gadā ielaisto
foreļu atražošanas efektivitāti Cieceres upē
5. Par Zivju fonda finansējuma atlikuma izlietošanu
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
14.11.2017 veido 1 677 124 EUR jeb 181,2 % 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.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no
01.01.2017. līdz 14.11.2017.” un pieņēma to zināšanai.
2) N.Riekstiņš lūdz padomes sekretariāta pārstāvi J.Ābeli informēt padomes locekļus
par padomes sekretariāta sagatavotajiem pārskatiem “Tabula par izveidojušos Zivju
fonda atlikumu 15.11.2017. (neskaitot administratīvo izdevumu finansējuma
atlikumu)” un „Zivju fonda 2017.gada budžeta dotācijas 777 717 EUR izlietojums
15.11.2017.”. J.Ābele norāda, ka ir izveidojies Zivju fonda līdzekļu atlikums 19 754
EUR apmērā (neskaitot Zivju fonda administratīvo izdevumu finansējuma atlikumu).
Viņš arī informē par to, ka 15.11.2017. bija pabeigtas tikai apmēram divas trešdaļas
no padomes apstiprinātajiem projektiem, tādēļ sagaidāms, ka varētu būt vēl papildus
atlikums no projektu realizācijas.
N.Riekstiņš uzsver, ka Zemkopības ministrija ir iesniegusi priekšlikumu
likumprojekta “Par valsts budžetu 2018.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā
par dotācijas Zivju fondam 2018.gadam, kas būtu proporcionāli Zvejniecības likuma
28.panta otrajā daļā paredzēto ieņēmumu prognozes palielinājumam. N.Riekstiņš
norāda, ka līdz ar to ir pamatotas cerības, ka 2018.gadā iespējams būtisks Zivju fonda
valsts budžeta dotācijas palielinājums līdz 925 500 EUR.
Padome iepazinās ar padomes sekretariāta sagatavotajiem pārskatiem “Tabula
par izveidojušos Zivju fonda atlikumu 15.11.2017. (neskaitot administratīvo
izdevumu finansējuma atlikumu)” un „Zivju fonda 2017.gada budžeta dotācijas
777 717 EUR izlietojums 15.11.2017.” un pieņēma tos zināšanai.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 4. 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 četri projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 4.kārtai. Pasākuma kārtai
iesniegtajos projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 18 329,45 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais atbalsta apmērs
ir 21 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais finansējums
nepārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto atbalsta apmēru.
Pasākuma projektu iesniegumu 2017.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja padomes sēdē klātesošo projektu iesniedzēju sniegto
informāciju un atbildes uz padomes locekļu jautājumiem, kā arī padomes locekļu
E.Šmites un M.Švarca sagatavotos atzinumus par iesniegtajiem projektiem.
Uz padomes sēdi bija ieradušies sekojoši projektu iesniedzēju pārstāvji, kas atbilstoši
pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem (projektu
nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 3.punktā un protokola
pielikumā):
1)
projekts Nr.1.2. – J.Martinsons, biedrības “Lādes ezers” valdes loceklis;
2

2)
projekts Nr.1.3. – I.Luksts, Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās
aizsardzības daļas vadītājs, O.Kivlenieks, Krustpils novada pašvaldības Vides un
civilās aizsardzības daļas speciālists;
3)
projekts Nr.1.4. – E.Sproģis, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles
departamenta Iekšējo ūdeņu kontroles daļas vadītājs.
3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 4. kārtai
iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu
finansējumu
Pēc 2017.gada ceturtajā projektu iesniegšanas 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 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
18 329,45 EUR bija mazāka par pasākuma iesniegšanas kārtai izsludināto
finansējumu 21 000 EUR.
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 šādus
lēmumus par finansējuma piešķiršanu 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. Ventspils novada pašvaldības projekts “Zivju resursu
aizsardzība Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs”

1) Piešķirt projektam finansējumu 1 871,00 EUR apmērā.
2) Projekta īstenotājam līdz 15.12.2017. (atbilstoši M. Dadža, Ventspils novada
domes priekšsēdētāja vietnieka, apliecinājumam par projekta precizēto
izpildes termiņu, kas nosūtīts 15.11.2017. padomes sekretariāta pārstāvim
J.Ābelem e-pasta ziņā).
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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.
3.2.

Projekts Nr.1.2. Limbažu novada pašvaldības projekts “Zivju resursu
aizsardzība Lādes ezerā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 900,00 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.
3.3.

Projekts Nr.1.3. Krustpils novada pašvaldības projekts “Zivju resursu
aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2017. gadā, 2. kārta”

1) Piešķirt projektam finansējumu 5 558,45 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.1.5. Valsts vides dienesta projekts “Zvejas kontroles tehniskā
aprīkojuma iegāde un uzlabošana”
Piešķirt projektam finansējumu 10 000,00 EUR apmērā.

Padome papildus par pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
ceturtajai kārtai iesniegtajiem projektiem nolēma, ka:
1) gadījumos, kad par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola
3.punktā norādītajiem projektiem tiek iesniegti avansa pieprasījumi,
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) visus dokumentus par projektu īstenošanu iesniegt Lauku atbalsta
dienestā līdz 2017.gada 15.decembrim.
4. Par biedrības “Saldus makšķernieku klubs” atskaiti par 2016.gadā ielaisto
foreļu atražošanas efektivitāti Cieceres upē
N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka Zivju fonda padomes 22.03.2016.sēdē
(protokols Nr. 4.1-28e/3/2016, 3.2.60.apakšpunkts) Zivju fonda atbalsta saņēmējam –
biedrībai “Saldus makšķernieku klubs” – saistībā ar projekta „Strauta foreļu
populācijas atjaunošana Cieceres upē virs Pakuļu ūdenskrātuves 2016.”
apstiprināšanu tika uzdots sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
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zinātnisko institūtu "BIOR" (turpmāk - institūts “BIOR”) vienoties par 2016.gadā
ielaisto foreļu atražošanas efektivitātes novērtējumu, kuru veikt 2017.gadā. 2017.gada
26.oktobrī padomes sekretariātā tika saņemta biedrības "Saldus makškernieku klubs"
valdes priekšsēdētāja J.Blūma e-pasta ziņa, ar kuru viņš pievienotajā datnē nosūtīja
Cieceres upes posma virs Pakuļu ūdenskrātuves elektrozvejas atskaiti – “Vides
risinājuma institūta” aprakstu “Zivju sabiedrība Cieceres upes posmā starp Sātiņu
skolu un Pakuļu ūdenskrātuvi”. N.Riekstiņš norāda, ka pēc tam, kad padomes
sekretariāta pārstāvis bija minēto e-pasta ziņu pārsūtījis visiem padomes locekļiem,
tika saņemts atsevišķu padomes locekļu (D.Ustups, Ē.Urtāns, D.Vilkaste) negatīvs
atzinums par minēto atskaiti. Padomes loceklis A.Bērziņš, institūta “BIOR” direktors,
uzsver, ka institūts “BIOR” uzskata, ka biedrība “Saldus makšķernieku klubs” nav
izpildījusi padomes lēmumu, kā arī nav komunicējusi ar institūtu “BIOR” par šo
jautājumu. Klātesošā Ruta Medne, institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības
departamenta Akvakultūras un ihtiopatoloģijas nodaļas vadītāja norāda, ka iesniegtā
atskaite neatspoguļo foreļu atražošanas efektivitātes novērtējumu un nav veidota
atbilstoši šāda veida novērtējuma sastādīšanas metodikai. J.Blūms, biedrības "Saldus
makškernieku klubs" valdes priekšsēdētājs, atzīst pieļauto kļūdu un vaicā, kas būtu
darāms, lai to novērstu.
Padome nolēma uzdot biedrībai "Saldus makškernieku klubs" vienoties ar
institūtu “BIOR”, lai novērtētu 2016. un 2017. gadā veiktās foreļu ielaišanas
Cieceres upē efektivitāti, kā arī turpmāk, pieņemot lēmumus par projektiem,
kuros paredzēta lašveidīgo zivju ielaišana, izvirzīt obligātu prasību par šo zivju
ielaišanas efektivitātes novērtējuma veikšanu.
5. Par Zivju fonda finansējuma atlikuma izlietošanu.
N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka pēc šajā padomes sēdē veiktās līdzekļu
piešķiršanas četriem iesniegtajiem projektiem ir izveidojies 1424,34 EUR Zivju fonda
finansējuma atlikums (neskaitot Zivju fonda administratīvo izdevumu atlikumu). Viņš
ierosina šo atlikumu novirzīt Zivju fonda administratīvajiem izdevumiem un izmantot
šādiem mērķiem:
1) bukleta par Zivju fondu izveidei un iespiešanai;
2) infografiku par Zivju fondu izveidei;
3) pildspalvu ar Zivju fonda simboliku iegādei;
4) zibatmiņu ar Zivju fonda simboliku iegādei.
Padome pēc domu apmaiņas par projektu īstenošanas rezultātā izveidojušos
Zivju fonda līdzekļu atlikumu un tā iespējamo izmantošanu nolēma:
5.1.

novirzīt Zivju fonda administratīvajiem izdevumiem Zivju fonda
līdzekļu atlikumu no projektu realizācijas (1424,34 EUR), kā arī
iespējamos turpmākos līdz 2017.gada beigām atbrīvojušos Zivju fonda
līdzekļus;

5.2.

šī protokola 5.1.apakšpunktā minēto finansējumu izmantot:
1) bukleta par Zivju fondu izveidei un iespiešanai;
2) infografiku par Zivju fondu izveidei;
3) pildspalvu ar Zivju fonda simboliku iegādei;
5

4) zibatmiņu ar Zivju fonda simboliku iegādei;
5.3.

padomes sekretariātam organizēt šī protokola 5.2.apakšpunktā minēto
pozīciju īstenošanas un iegādes iespēju apzināšanu un pirms attiecīgu
iegāžu veikšanas nodrošināt tām nepieciešamo konkrēto finanšu līdzekļu
apjomu saskaņošanu ar padomi.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš
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