PROTOKOLS
Rīgā
2017.gada 20.janvārī

Nr.4.1-28e/1/2017
Zivju fonda padomes 173. sēde
sēdes sākums 2017. gada 17. janvārī, plkst. 11:00

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi V.Šantars, D.Vilkaste, A.Rozefelds, E.Šmite, M.Švarcs, D.Ustups,
Ē.Urtāns, J.Lagūns, A.Maldups. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi V.Gabrāns,
A.Bērziņš.
1. Informācija par 2016. gadā valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas
veidošanai ieskaitītajiem līdzekļiem un Zivju fonda 2016. gada valsts budžeta
dotācijas izlietojumu.
2. Par Zivju fondam piešķirtās 2017.gada valsts budžeta dotācijas indikatīvo
sadalījumu pa atbalsta pasākumiem.
3. Par 2017.gada pirmo projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu izsludināšanu
Zivju fonda pasākumu īstenošanai.
4. Par Zivju fonda administratīvo izdevumu tāmi.
5. Dažādi jautājumi:
5.1. par Mērsraga novada pašvaldības 2016.gadā neīstenoto projektu “Ālantu
populācijas saglabāšana un pavairošana Engures ezerā”;
5.2. par Dagdas novada pašvaldības sniegto informāciju par bezpilota lidaparāta
izmantošanu;
5.3. par priekšlikumiem zivju resursu pavairošanas un atražošanas projektu
īstenošanas uzlabošanai.
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 2016. gadā valsts pamatbudžetā Zivju fonda
dotācijas veidošanai ieskaitītajiem līdzekļiem un Zivju fonda 2016.
gada valsts budžeta dotācijas izlietojumu.
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par 2016.gada ieņēmumiem valsts
budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai. Viņš uzsver, ka kopējie
ieņēmumi 2016.gadā ir bijuši 1 048 294,18 EUR jeb 113,3 % pret plānotajiem
925 000 EUR ieņēmumiem.
Padome iepazinās ar padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Ieņēmumi
valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 2016.gadā un
salīdzinājums ar 2015.gadu” (šī protokola Pielikums Nr.1) un pieņēma to
zināšanai.
2) N.Riekstiņš padomes locekļus informē par Zivju fonda 2016.gada budžeta
dotācijas 696 244 EUR izlietojumu sadalījumā pa Zivju fonda atbalsta
pasākumiem. Viņš norāda, ka lielākā daļa pasākumiem plānotā finansējuma tika
apgūta. Tomēr N. Riekstiņš atzīmē, ka 2016.gadā no Zivju fonda dotācijas
finansējuma neizlietoti palikuši 13 811,75 EUR jeb 1,98 % no Zivju fonda
2016.gada budžeta dotācijas apmēra. Tas saistīts ar to, ka informācija par
atsevišķu projektu daļēju vai pilnīgu neīstenošanu tika saņemta pašā 2016.gada
nogalē (novembris, decembris), kad vairs nebija iespēju par šajos projektos
neizmantoto finansējumu izsludināt jaunu projektu iesniegšanas kārtu.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Zivju fonda 2016.gada valsts budžeta dotācijas 696 244 EUR izlietojums” (šī
protokola Pielikums Nr.2) un pieņēma to zināšanai.

2. Par Zivju fondam piešķirtās 2017.gada valsts budžeta dotācijas
indikatīvo sadalījumu pa atbalsta pasākumiem.
N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka 2017.gadā Zivju fonda valsts budžeta
dotācijas finansējums ir nedaudz lielāks par 2016.gada valsts budžeta dotāciju, un tas
sastāda 717 777 EUR.
N.Riekstiņš iepazīstina padomes locekļus ar padomes sekretariāta sagatavoto
projektu par Zivju fondam 2017.gadā piešķirtās valsts budžeta dotācijas finansējuma
indikatīvo sadalījumu pa Zivju fonda atbalsta pasākumiem, kas būtu tālāk izmantojams
projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu izsludināšanai. N.Riekstiņš norāda, ka plānotais
2017.gada finansējuma sadalījums pa Zivju fonda pasākumiem (turpmāk – sadalījuma
projekts) ir sagatavots, ņemot vērā Zivju fonda 2016.gada finansējuma sadalījumu un
faktisko izlietojumu, kā arī kopējo Zivju fonda finansējuma palielinājumu 2017.gadā par
21 533 EUR, salīdzinot ar 2016.gadu. Viņš tāpat uzsver, ka 2017.gadam plānotais
finansējuma sadalījums pa Zivju fonda pasākumiem ir tikai indikatīvs, jo gada gaitā
atbilstoši padomes pieņemtajiem lēmumiem šajā sadalījumā var tikt veiktas izmaiņas.
Padomes locekle E.Šmite, Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece, Zvejas
kontroles departamenta direktore, atzīmē, ka 2017.gadā Zivju fonda pasākumam
“Pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšana zvejas un
makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā” varētu netikt pieteikti projekti
finansējuma sadalījuma projektā piedāvātās summas (4000 EUR) apmērā, jo, ņemot vērā
2016.gadā šim pasākumam izlietoto Zivju fonda finansējumu (1595,92 EUR). Jāņem
vērā tendence, ka pašvaldību pilnvaroto personu patstāvīgi sastādīto protokolu skaits par

zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem ik gadu samazinās, kā arī nesen tika
ieviests nosacījums, ka soda apmērs tiek samazināts par 50%, ja sods tiek samaksāts
divu nedēļu laikā no pārkāpuma dienas, tāpēc šogad minētajam pasākumam varētu tikt
iesniegti projekti par vēl mazākām summām, nekā 2016.gadā. Šī iemesla dēļ E.Šmite
ierosina samazināt pasākuma “Pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu
iesaistīšana zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā” 2017.gada
projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu izsludināšanai indikatīvi nosakāmo finansējumu
no 4000 EUR līdz 2000 EUR. Savukārt padomes loceklis Ē.Urtāns, biedrības “Latvijas
Zvejnieku federācija” valdes priekšsēdētājs, saistībā ar E.Šmites ierosinājumu iesaka
atbrīvojušos 2000 EUR izmantot, lai palielinātu Zivju fonda pasākumam “Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” piešķirto 2017.gada indikatīvo finansējumu
līdz 122 000 EUR.
Pēc domu apmaiņas padome nolēma atbalstīt E.Šmites un Ē.Urtāna
ierosinājumus un noteikt šādu no valsts budžeta dotācijas 2017.gadam pieejamā
finansējuma indikatīvo sadalījumu pa Zivju fonda atbalsta pasākumiem (šī
protokola Pielikums Nr.3), kas būtu izmantojams projektu iesniegumu iesniegšanas
kārtu izsludināšanai:
1) zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu
sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto
programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no
citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma – 70 000 EUR;
2) zivju resursu pavairošanai un atražošanai 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 –
215 000 EUR;
3) zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus) – 275 000 EUR;
4) sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā
publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem
televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem – 122 000 EUR;
5) dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar
zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām,
sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas
veicināšanai – 28 000 EUR;
6) atbalsta maksājumiem par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto
personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā
(maksājumiem par 2016.gadu) – 2 000 EUR;
7) Zivju fonda administratīvo izdevumu segšanai – 5 777 EUR.

3. Par 2017.gada pirmo projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu
izsludināšanu Zivju fonda pasākumu īstenošanai.
N.Riekstiņš ierosina, ka, līdzīgi kā 2016.gadā, saskaņā ar padomes sekretariāta
sagatavoto priekšlikumu izsludinot atsevišķus Zivju fonda atbalsta pasākumus, varētu
tikt noteikti attiecīgo pasākumu specifiskie nosacījumi un viena projekta iesnieguma
maksimālais atbalsta apmērs no Zivju fonda līdzekļiem, lai viss izsludinātais
finansējums netiktu iedalīts tikai vienam vai nedaudziem projektiem.
Pēc domu apmaiņas padome nolēma atbalstīt un izsludināt oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” šādus Zivju fonda atbalstāmo pasākumu projektu iesniegumu
iesniegšanas termiņus un ar to saistītos nosacījumus, tai skaitā viena projekta vai
atbalsta pretendenta maksimālos atbalsta apmērus, kas piemērojami 2017.gada
pirmajai projektu iesniegumu iesniegšanas kārtai, paredzot izsludināšanai visu
attiecīgajam pasākumam saskaņā ar šī protokola 2.punktu indikatīvi noteikto
finansējumu, tai skaitā:
1) zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu
sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto
programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no
citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma – no sludinājuma
publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 31.martam ar
kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 70 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka
viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR;
2) zivju resursu pavairošanai un atražošanai 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 – no
sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada
28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 215 000 EUR un ievērojot
šādus nosacījumus:
2 a) pasākuma projektu īstenošana, kuros paredzēta zivju resursu pavairošana,
jānoslēdz līdz 2017.gada 31.oktobrim;
2 b) viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz
6000 EUR, izņemot ar lašveidīgo zivju sugu pavairošanu un atražošanu saistītos
projektus, kā arī zivju pavairošanu ezeros, kuru platība pārsniedz 2000 ha, un
projektus zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai un zivju nārsta vietu
atjaunošanai, kuriem viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs
nepārsniedz 9000 EUR;
2 c) lašveidīgo zivju pavairošanas projekti iesniedzami tikai par ūdeņiem, kas
atrodas licencētās makšķerēšanas vai licencētās rūpnieciskās zvejas vietās, vai
vietās, kurās ar zivju pavairošanas projektu īstenošanu paredzēts izveidot licencēto
makšķerēšanu vai licencēto rūpniecisko zveju, kā arī projektu īstenošanā ir
nodrošināma ielaižamo smoltu un 1 gadu vecu lašveidīgo zivju mazuļu iezīmēšana
ar nogrieztu taukspuru, lai sekmētu to ielaišanas efektivitātes novērtējumu un
monitoringu (nosacījums par taukspuras nogriešanu neattiecas uz ielaižamajām
lašveidīgajām zivīm, kas ir mazākas par 1 gadu veciem lašveidīgo zivju mazuļiem);
2 d) no pasākumam iesniegtajiem projektiem prioritāri atbalstāmi pieci
projekti (ja tādi tiek iesniegti), kuros paredzēta zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes
uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana publiski pieejamos ūdeņos un atbalsts šāda
veida projektiem piešķirams to augstākā savstarpējā novērtējuma secībā. Pārējie

minētā veida projekti (ja tādi tiek iesniegti vairāk, kā pieci) tiek vērtēti un atbalsts
to īstenošanai piešķirams augstākā novērtējuma secībā, vērtējot tos kopā ar visiem
citiem pasākumam iesniegtajiem projektiem;
2 e) pieteiktie projekti nevar dublēt jau plānotos no valsts budžeta finansētos
zivju ielaišanas pasākumus, tāpēc pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku
atbalsta dienestā projekta iesniedzējam ir jāgūst pārliecība, ka zivju pavairošana
attiecīgos ūdeņos nav ietverta dokumentā „Plāns zivju mazuļu ielaišanai dabiskās
ūdenstilpēs "Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020. gadam"
izpildei 2017. gadā no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta BIOR audzētavām” (skatīt Zemkopības ministrijas mājas lapas
www.zm.gov.lv sadaļas „Zivsaimniecība” apakšsadaļu „Akvakultūra”);
3) zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus) – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 31.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta
apmēru 275 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai
viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz
maksimālo atbalsta apmēru 15 000 EUR, izņemot projektu pieteikumus, kurus
iesniedz valsts institūcijas, kuru kompetencē saskaņā ar Zvejniecības likumu ir
zivju resursu aizsardzība un uzraudzība;
4) sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā
publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem
televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem – no sludinājuma publicēšanas
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 15.martam ar kopējo
kārtai pieejamo atbalsta apmēru 122 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena
projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu
kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 25 000 EUR, un no
pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim
video projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas utml.);
5) dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar
zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām,
sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas
veicināšanai – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis” līdz 2017.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru
28 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais
atbalsta apmērs nepārsniedz 8000 EUR;
6) atbalsta maksājumiem par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto
personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā
(maksājumiem par 2016.gadu) – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 30.aprīlim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta
apmēru 2000 EUR.

4. Par Zivju fonda administratīvo izdevumu tāmi
N.Riekstiņš iepazīstina padomes locekļus ar priekšlikumu Zivju fonda 2017.gada
administratīvo izdevumu tāmei.
Padome pēc domu apmaiņas apstiprināja Zivju fonda 2017.gada administratīvo
izdevumu tāmi 5777 EUR apmērā (šī protokola Pielikums Nr.4).

5. Dažādi jautājumi:
5.1.

par Mērsraga novada pašvaldības 2016.gadā neīstenoto projektu “Ālantu
populācijas saglabāšana un pavairošana Engures ezerā”

Padome izskatīja Mērsraga novada pašvaldības 28.11.2016.iesniegumu Nr.4-3/521,
kurā Mērsraga novada pašvaldība novēloti informē par projekta “Ālantu
populācijas saglabāšana un pavairošana Engures ezerā” (padomes 22.03.2016.sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/3/2016, 3.2.54.apakšpunkts) neīstenošanu un nolēma
Mērsraga novada pašvaldības 2017.gadā iesniegtos projektus kritērijā “Atbalsta
pretendenta pieredze, kas liecina par spēju kvalitatīvi īstenot projektu un gūt
plānotos rezultātus” vērtēt ar zemāko iespējamo vērtējumu.
5.2.

par Dagdas novada pašvaldības sniegto informāciju par bezpilota
lidaparāta izmantošanu

Padome nolēma pieņemt zināšanai Dagdas novada pašvaldības 30.11.2016.vēstulē
Nr.7-8/16/1096 sniegto informāciju par bezpilota lidaparāta izmantošanu.
5.3.

par priekšlikumiem zivju resursu pavairošanas un atražošanas projektu
īstenošanas uzlabošanai

Padome apspriež padomes sekretariāta iesniegtos priekšlikumus zivju resursu
pavairošanas un atražošanas projektu īstenošanas uzlabošanai.
Padome atbalstīja priekšlikumā ietverto mērķi, kas saistīts ar projektu īstenošanas
uzlabošanu, un nolēma uzdot padomes sekretariātam pilnveidot priekšlikumu
Ministru kabineta noteikumu projektam “Grozījums Ministru kabineta 2010. gada
2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"” saistībā ar projektu
īstenošanas uzlabošanu un pēc tam rakstveidā to nosūtīt visiem padomes locekļiem.
Padomes loceklis M.Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs, ierosina, ka
nosacījumus, kas tiek izvirzīti Zivju fonda pasākumu īstenošanai, būtu jāpapildina ar
prasību, ka pārskats par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu jāiesniedz divu nedēļu
laikā pēc pēdējā projekta maksājuma un ne vēlāk, kā līdz kārtējā gada 1.decembrim
(izņemot zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu, kur pārskata par Zivju
fonda finansētā projekta īstenošanu iesniegšanas gala termiņš būtu 31.oktobris). Ja šis
nosacījums netiek izpildīts, Zivju fonda padome var pieņemt lēmumu par atbalsta
saņēmēja projektam apstiprinātā finansējuma pārdali tiem Zivju fonda pasākumu
iesniegumu kārtā vērtētajiem projektiem, kuri, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma
secību, nav iekļāvušies Zivju fonda pasākuma kārtai izsludinātā Zivju fonda finansējuma
summā vai izsludināt jaunu projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu kādam no Zivju
fonda pasākumiem.

Padome atbalstīja M.Švarca priekšlikumu un nolēma izvirzīt šādu papildus
nosacījumu Zivju fonda atbalsta saņēmējiem:
“1) Zivju fonda atbalsta saņēmējiem pārskats par Zivju fonda finansētā projekta
īstenošanu, izpildot projektā norādīto īstenošanas termiņu, jāiesniedz divu nedēļu
laikā pēc pēdējā projekta maksājuma, taču ne vēlāk, kā līdz kārtējā gada
1. decembrim (izņemot zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu, kur
pārskata par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu iesniegšanas gala termiņš ir
31. oktobris);
2) ja augšminētais nosacījums netiek izpildīts, Zivju fonda padome var pieņemt
lēmumu par atbalsta saņēmēja projektam apstiprinātā finansējuma pārdali tiem
Zivju fonda pasākumu iesniegumu kārtā vērtētajiem projektiem, kuri, ievērojot
augstākā saņemtā vērtējuma secību, nav iekļāvušies Zivju fonda pasākuma kārtai
izsludinātā Zivju fonda finansējuma summā, vai izmantot šo finansējumu,
izsludinot jaunu projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu kādam no Zivju fonda
pasākumiem.”

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis

J.Ābele

