PROTOKOLS
Rīgā
2015.gada 11.septembrī

Nr.4.1-28e/10/2015
Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.165
sēdes sākums 2015.gada 8.septembrī, plkst. 8:30

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,
V.Gabrāns, A.Bērziņš, G.Korņilovs. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi A.Rozefelds,
A.Maldups.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2015.gadā.
2. Pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem
2.1. pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”;
2.2. pasākums “Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta
pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā”.
3. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
3.1. pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”;
3.2. pasākums “Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta
pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā”.
4. Dažādi jautājumi
4.1. par Burtnieku novada pašvaldības iesniegumu par zivju mazuļu piegādātāja
maiņu;
4.2. par Zivju fonda atbalstītā biedrības "Makšķernieku Organizāciju Sadarbības
padome" projekta “Jauno makšķerēšanas noteikumu un makšķerēšanas
kodeksa publicēšana” iespējamo nerealizēšanu;
4.3. par SIA “LEARDS” atskaiti par makšķerēšanas karšu izplatīšanu un
realizāciju Latvijas Republikas teritorijā 2014.gadā un par SIA “LEARDS”
atskaiti par makšķerēšanas karšu izplatīšanu un realizāciju Latvijas
Republikas teritorijā līdz 2015.gada 30.jūnijam;
4.4. par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta
1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums" (VSS-99,
prot. Nr.4, 19.§);
4.5. par biedrības “Darīsim paši” iesniegumu par avansa piešķiršanu projektam;
4.6. par Salaspils novada domes iesniegumu par projekta neīstenošanu;

4.7. 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
2015.gadā
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju
fonda dotācijas veidošanai 2015.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz 04.09.2015.
veido 935 351 EUR jeb 101,1% no 2015.gada ieņēmumu plāna, kas nozīmē, ka jau ir
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
04.09.2015.” un pieņēma to zināšanai.
2. Pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem.
2.1.

pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes
vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”

N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 5 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 16 596,77 EUR).
Vienlaikus norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais atbalsta
apmērs ir 27 000 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 24.aprīļa sēdē (protokols Nr.164,
4.2.apakšpunkts) apstiprināto atbalsta pasākuma nosacījumu, ka viena projekta
iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 4000 EUR.
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.1.2. – G.Liepiņa, Rīgas pašvaldības policijas projektu vadītāja,
V.Plešs, Rīgas pašvaldības policijas galvenais speciālists;
2) projekts Nr.1.4. – S.Sivko, Raunas novada domes pilnvarotā persona zvejas
kontroles jautājumos;
3) projekts Nr.1.5. – I.Luksts, Krustpils novada pašvaldības vides inspektors;
Padome iepazinās ar padomes locekles E.Šmites sagatavotajiem atzinumiem par
iesniegtajiem projektiem.
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma noraidīt un nevirzīt vērtēšanai
projekta iesniegumu Nr.1.3. (skatīt lēmuma pamatojumu par attiecīgo projektu šī
protokola 3.1.3.apakšpunktā).
2.2.

pasākums “Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta
pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles
darbību nodrošināšanā”.

N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 2 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākumam „Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta
pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā” (pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais Zivju fonda
finansējums ir 1362,77 EUR).
Vienlaikus norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais atbalsta
apmērs ir 10 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais
finansējums nepārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto un
pieejamo atbalsta apmēru.
Pasākuma projektu iesniegumu 2015.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja padomes locekles E.Šmites, Valsts vides dienesta
ģenerāldirektora vietnieces, Zvejas kontroles departamenta direktores, sniegto
informāciju un atbildes uz padomes locekļu jautājumiem par Valsts vides dienesta
iesniegto projekta pieteikumu.

3. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
Pēc 2015.gada iesniegšanas otrajā kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumiem „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” un „Atbalsta maksājumi par pašvaldību un
Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas
kontroles darbību nodrošināšanā” iesniegto projektu apspriešanas padome pāriet pie
pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 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).
Pēc padomes sekretariāta veiktās pārbaudes par pasākumam „Atbalsta maksājumi par
pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un
makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā” iesniegtajiem projektu
iesniegumiem tika konstatēta šī protokola pielikumā atspoguļotā Valsts kasē ieņemtā
faktiskā summa par projektu iesniedzēju pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem
zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.
3.1.

pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes
vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”

Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa pēc
projekta Nr.1.3. noraidīšanas bija mazāka (13 111,02 EUR) par pasākuma
iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (27 000 EUR).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā
finansējuma summā, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību, iekļāvās visi
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:
3.1.1. Projekts Nr.1.1. Skrundas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novada
pašvaldībā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3600,00 EUR apmērā, ņemot vērā, ka
Skrundas novada pašvaldība papildus projekta iesniegumā norādītajam
pašvaldības līdzfinansējumam (400 EUR) saskaņā ar projekta iesniegumā
norādītajām kopējām projekta izmaksām nodrošina arī atlikušo
līdzfinansējumu (840 EUR), kas nepieciešams projekta īstenošanas izmaksās
norādītā pievienotās vērtības nodokļa nomaksai. Kopā nepieciešamais projekta
līdzfinansējums ir 1240,00 EUR.
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.

3.1.2. Projekts Nr.1.2. Rīgas pašvaldības policijas projekta iesniegums
„Videonovērošanas iekārtu iegāde Zivju resursu aizsardzībai”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3 361,10 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.
3.1.3. Projekts Nr.1.3. 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, kādas zivju resursu aizsardzības veikšanai Rīgas pilsētas pašvaldības
pilnvarotās personas izmantos projekta ietvaros paredzēto aprīkojumu.
3.1.4. Projekts Nr.1.4. Raunas novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi Raunas novada publiskajos ūdeņos”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2473,92 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.
3.1.5. Projekts Nr.1.5. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„ Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2.kārta”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3676,00 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.
3.2.

pasākums „Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta
pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles
darbību nodrošināšanā”

Kopējā pasākumam iesniegtajos projektos pieteiktā finansējuma summa
(1146,90 EUR) pēc padomes sekretariāta veiktās pārbaudes bija mazāka par
pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (10 000 EUR).
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 29.pantu un Ministru kabineta 1995.gada
19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju fonda nolikums” 8.4.apakšpunktu, Zivju
fonda padome pieņēma šādu lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai
nepiešķiršanu pasākumam „Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides

dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles
darbību nodrošināšanā” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
3.2.1. Projekts Nr.2.1. Valsts vides dienesta projekta iesniegums
Piešķirt projektam finansējumu 1 146,90 EUR apmērā.
3.2.2. Projekts Nr.2.2. Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums
Piešķirt projektam finansējumu 98,00 EUR apmērā.
Šī protokola 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā norādītais finansējums tiek izmaksāts
pēc padomes sekretariāta veiktās pārbaudes par Valsts vides dienesta un Dagdas
novada pašvaldības iesniegumu un tiem pievienoto dokumentu atbilstību faktiski
ieņemtajām naudas summām Valsts kasē par 2014.gadā Valsts vides dienesta un
Dagdas novada pašvaldības pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem zveju
regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem. Izmaksas apmērs atbilst 40% no
faktiski ieņemtās summas.
4. Dažādi jautājumi
4.1.

par Burtnieku novada pašvaldības iesniegumu par zivju mazuļu
piegādātāja maiņu

N.Riekstiņš informē padomi par Burtnieku novada pašvaldības 04.08.2015.vēstuli Nr.
3-114/1344, kurā Burtnieku novada pašvaldība ziņo par līgumattiecību izbeigšanu ar
SIA “Dāmas zivju audzētava” un pārrunu veikšanu ar SIA “Rūjas zivju audzētava”
par jauna līguma slēgšanu par projektā “Burtnieku novada Burtnieku ezera zivju
resursu
papildināšana”
(padomes
19.03.2015.sēdes
protokols
Nr.162,
3.2.31.apakšpunkts) paredzētā zivju mazuļu daudzuma piegādāšanu.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Burtnieku novada pašvaldības sniegto
informāciju.
4.2.

par Zivju fonda atbalstītā biedrības "Makšķernieku Organizāciju
Sadarbības padome" projekta “Jauno makšķerēšanas noteikumu un
makšķerēšanas kodeksa publicēšana” iespējamo nerealizēšanu

N.Riekstiņš pauž bažas, ka Zivju fonda padomes atbalstītajā biedrības “Makšķernieku
organizāciju sadarbības padome” projektā “Jauno makšķerēšanas noteikumu un
makšķernieka kodeksa publicēšana” (padomes 09.04.2015.sēdes protokols Nr.163,
3.1.20.apakšpunkts) iecerētā jauno makšķerēšanas noteikumu publicēšana 2015.gadā
var neizdoties, jo ilgā saskaņošanas procesa dēļ, visticamāk, šie noteikumi valdībā
varētu tikt apstiprināti tikai pašās 2015.gada beigās.
Padomes sēdē klātesošais biedrības “Makšķernieku organizāciju sadarbības padome”
valdes priekšsēdētājs M.Balodis norāda, ka izprot radušos situāciju, tādēļ viņa vadītā
biedrība varētu atteikties no minētā projekta īstenošanas, lai Zivju fonda padomei būtu

iespējams novirzīt projektam “Jauno makšķerēšanas noteikumu un makšķernieka
kodeksa publicēšana” paredzēto finansējumu (20 000 EUR) citiem mērķiem.
Padome nolēma piekrist biedrībai “Makšķernieku organizāciju sadarbības
padome” par projekta “Jauno makšķerēšanas noteikumu un makšķernieka
kodeksa publicēšana” (padomes 09.04.2015.sēdes protokols Nr.163,
3.1.20.apakšpunkts) neīstenošanas risku un turpmāk lemt par projektam
paredzētā finansējuma (20 000 EUR) pārdali citiem mērķiem.
4.3.

par SIA “LEARDS” atskaiti par makšķerēšanas karšu izplatīšanu un
realizāciju Latvijas Republikas teritorijā 2014.gadā un par
SIA “LEARDS” atskaiti par makšķerēšanas karšu izplatīšanu un
realizāciju Latvijas Republikas teritorijā līdz 2015.gada 30.jūnijam;

Padome nolēma pieņemt zināšanai SIA “LEARDS” atskaiti par makšķerēšanas karšu
izplatīšanu un realizāciju Latvijas Republikas teritorijā 2014.gadā un SIA “LEARDS”
atskaiti par makšķerēšanas karšu izplatīšanu un realizāciju Latvijas Republikas
teritorijā līdz 2015.gada 30.jūnijam.
4.4.

par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru
kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda
nolikums" (VSS-99, prot. Nr.4, 19.§)

N.Riekstiņš informē padomes locekļus par izmaiņām Ministru kabineta noteikumu
projektā „Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388
"Zivju fonda nolikums" (VSS-99, prot. Nr.4, 19.§), kas radušās, saskaņojot šo
noteikumu projektu ar valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām. Viņš
norāda, ka minētais noteikumu projekts pēdējā versijā tika saskaņots ar visām valsts
institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, izņemot biedrību “Latvijas
Makšķernieku asociācija”, kura uztur iebildumu par padomes pārstāvju no
nevalstiskajām organizācijām izraudzīšanas veidu, vēloties to noteikt konkursa, nevis
balsošanas ceļā. Papildus N.Riekstiņš atzīmē, ka ilgā saskaņošanas procesa dēļ
03.09.2015. Valsts sekretāru sanāksmē šis noteikumu projekts tika atsaukts (prot.
Nr.34, 25.§).
Padome nolēma pieņemt zināšanai N.Riekstiņa sniegto informāciju par Ministru
kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada
19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums" (VSS-99, prot. Nr.4,
19.§).
4.5.

par biedrības “Darīsim paši” iesniegumu par avansa piešķiršanu
projektam

N.Riekstiņš informē padomi par biedrības “Darīsim paši” 28.08.2015.iesniegumu
Nr.22/15, kurā biedrība “Darīsim paši” lūdz piešķirt 50% avansa maksājumu projekta
“Tematisks izdevums "Pazīsti, atbalsti, sargā"” (padomes 09.04.2015.sēdes protokols
Nr.163, 3.1.23.apakšpunkts) aktivitāšu īstenošanai.
Padome nolēma piekrist biedrības “Darīsim paši” 28.08.2015.iesniegumā
Nr.22/15 izteiktajam lūgumam un piešķirt projektam “Tematisks izdevums

"Pazīsti, atbalsti, sargā"” (padomes 09.04.2015.sēdes protokols Nr.163,
3.1.23.apakšpunkts) avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma.
4.6.

par Salaspils novada domes iesniegumu par projekta neīstenošanu.

N.Riekstiņš informē padomi par Salaspils novada domes 27.08.2015.iesniegumu
Nr. ADM/10-3.5/15/2174, kurā Salaspils novada dome paziņo, ka ir spiesta atteikties
no projekta “Līdaku kāpuru ielaišana Daugavā, Salaspils novadā” (padomes
19.03.2015.sēdes protokols Nr.162, 3.2.61.apakšpunkts) īstenošanas. N.Riekstiņš
norāda, ka šāda situācija izveidojusies tādēļ, ka Salaspils novada domes sākotnēji
izvēlētais līdaku kāpuru piegādātājs kāpurus piegādāt nav spējis, bet kāpuru
daudzumam ekvivalenta zivju mazuļu skaita iegādes līdzfinansējuma nodrošināšanai
domes budžetā līdzekļi nav paredzēti.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Salaspils novada domes sniegto informāciju
un turpmāk lemt par projektam “Līdaku kāpuru ielaišana Daugavā, Salaspils
novadā” (padomes 19.03.2015.sēdes protokols Nr.162, 3.2.61.apakšpunkts)
paredzētā finansējuma (3000 EUR) pārdali citiem mērķiem.
4.7.

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 otrajā kārtā iesniegto projektu
finansējumu, kā arī pieskaitot projektu realizācijā līdz šim neizmantoto finansējumu
Zivju fonda pasākumos ir izveidojies šāds finansējuma atlikums (kopā
46 869,58 EUR):
-

-

no pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” – 13 888,98 EUR;
no pasākuma “Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta
pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā” – 8 755,10 EUR;
no projektu realizācija neizmantotā finansējuma – 24 225,50 EUR.

N.Riekstiņš ierosina šos līdzekļus izmantot, izsludinot oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis” trešo projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu Zivju fonda pasākumiem
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” un “Atbalsta maksājumi par pašvaldību un
Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas
kontroles darbību nodrošināšanā”, jo šo pasākumu projekti ir salīdzinoši ātrāk
īstenojami un pirmais minētais pasākums ir ļoti nozīmīgs Zivju fonda atbalsta
virziens.
Padome atbalstīja N.Riekstiņa ierosinājumu un nolēma, izmantojot pasākumu
“Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” un “Atbalsta maksājumi par
pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un
makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā” finansējuma atlikumu, kā arī

projektu realizācijā neizmantoto finansējumu un daļu no Zivju fonda
administratīvo izdevumu finansējuma:
4.7.1. novirzīt 50 000 EUR pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko
veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” 2015. gada trešās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas
izsludināšanai un 3000 EUR pasākuma „Atbalsta maksājumi par
pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas
un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā” 2015. gada trešās
projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanai;
4.7.2. izsludināt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” trešo 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 50 000 EUR un, ievērojot nosacījumu, ka viena projekta
iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu
kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 7000 EUR, kā arī
nosakot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu divu nedēļu laikā pēc
sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
4.7.3. izsludināt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” trešo 2015. gada
projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu Zivju fonda pasākumam „Atbalsta
maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu
iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā” ar
kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 3000 EUR, kā arī nosakot projektu
iesniegumu iesniegšanas termiņu viena mēneša laikā pēc sludinājuma
publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (par 2014.gadā
pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu patstāvīgi
atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem).

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis

J.Ābele

