PROTOKOLS
Rīgā
2018.gada 29.novembrī

Nr.4.1-28e/15/2018
Zivju fonda padomes 188. sēde

Rīgā
sēdes sākums 2018.gada 27.novembrī, plkst.10:00
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi E.Šmite, D.Vilkaste, V.Šantars, A.Bērziņš, A.Maldups, A.Rozefelds,
M.Švarcs, V.Gabrāns. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi R.Derkačs, D.Ustups,
Ē.Urtāns.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2018. gadā.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3. 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” 3. kārtai
iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu
finansējumu
4. Dažādi jautājumi
4.1. par SIA “Midis” iesniegumu par līguma izpildes termiņa pagarināšanu
saistībā ar Zemkopības ministrijas īstenoto projektu „Latvijas
Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS)
papildinājumu izstrāde informācijas ievadei par zvejas darbībām Latvijas
iekšējos ūdeņos”;
4.2. par Daugavpils Universitātes iesniegumu par projekta “Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izstrādājot profesijas
standarta un profesionālās kvalifikācijas prasības akvakultūrā” īstenošanas
izmaksu samazināšanu;
4.3. par biedrības “Atlaid mammu” īstenotā projekta “Uzzini un izglītojies kopā ar
"Atlaid mammu"” finansēšanas nosacījumiem.
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 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 2018. gadā.
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos
Zivju fonda dotācijas veidošanai 2018.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz
26.11.2018. veidoja 1 035 893,27 EUR jeb 91,4 % no 2018.gada ieņēmumu plāna, kas
aptuveni atbilst plānotajam.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no
01.01.2018. līdz 26.11.2018.” un pieņēma to zināšanai.
2) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda 2018.gada valsts budžeta
dotācijas 925 500 EUR izlietojumu līdz 23.11.2018. Viņš norāda, ka, atbalstot
2018.gada pirmajā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā iesniegtos projektus,
padome līdz šim ir piešķīrusi Zivju fonda finansējumu kopumā 915 341,99 EUR
apmērā 139 projektu īstenošanai, bet Lauku atbalsta dienests ir izmaksājis
finansējumu 404 362,53 EUR apmērā. Vienlaikus jāņem vērā, ka ir saņemti vairāki
projektu īstenotāju iesniegumi par to, ka tie nespēs īstenot Zivju fonda atbalstītos
projektus. Tas veidos neizmantotu Zivju fonda finanšu līdzekļu atlikumu, kuru, ņemot
vērā līdz gada beigām atlikušo laika periodu, vairs nebūs iespējams izmantot
pasākumu kārtu izsludināšanai. Tāpēc, visdrīzāk, minētie līdzekļi, kuru summa šobrīd
vēl nav precīzi zināma, 2018.gadā paliks neizlietoti.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Zivju fonda 2018.gada valsts budžeta dotācijas 925 500 EUR izlietojums
23.11.2018.” un pieņēma to zināšanai.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3. 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 izskatīts viens projekta iesniegums, kas
iesniegts pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3.kārtai. Pasākumam
iesniegtajā projektā pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 7731,67 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 22 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajā projektā pieprasītais
finansējums nepārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto un
pieejamo atbalsta apmēru.

Uz padomes sēdi bija ieradušies sekojoši projekta iesniedzēja pārstāvji, kas atbilstoši
pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem (projekta
nosaukumu skatīt šī protokola 3. punktā un protokola pielikumā):
-

I.Ivaņinoka, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Jūras
kontroles daļas projektu vadītāja; E.Sproģis, Valsts vides dienesta Iekšējo
ūdeņu kontroles daļas vadītājs.

Pasākuma projektu iesniegumu 2018.gada kārtā iesniegtā projekta apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja projekta iesniedzēju sniegto informāciju un atbildes uz
padomes locekļu jautājumiem, kā arī padomes locekļa V.Šantara sagatavoto atzinumu
par iesniegto projektu.
3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3. kārtai
iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu
finansējumu
Pēc 2018.gada otrajā iesniegšanas kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumam „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” iesniegtā projekta apspriešanas padome
pāriet pie projekta iesnieguma vērtēšanas procedūras.
Padomes locekļi pirms projekta vērtēšanas procedūras aizpilda un paraksta
apliecinājumus par personīgo neieinteresētību vai sevis atstatīšanu no projekta
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” iesniegtais projekta iesniegums saņēma šī protokola
pielikumā atspoguļoto novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju
skaitu).
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa bija
mazāka (7731,67 EUR) par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu
(22 000 EUR).
Līdz ar to vērtēšanai virzītais projekts ieļāvās pasākuma kārtai izsludinātā
finansējuma summā.
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 pasākuma „Zivju resursu aizsardzības
pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”
3. kārtai iesniegtajam projekta iesniegumam:
projekts Nr.1 Valsts vides dienesta projekta iesniegums "Zvejas kontroles
tehniskā nodrošinājuma pilnveidošana"
Piešķirt projektam finansējumu 7731,67 EUR apmērā.

4. Dažādi jautājumi
4.1.

par SIA “Midis” iesniegumu par līguma izpildes termiņa pagarināšanu
saistībā ar Zemkopības ministrijas īstenoto projektu „Latvijas
Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS)
papildinājumu izstrāde informācijas ievadei par zvejas darbībām
Latvijas iekšējos ūdeņos”;

N.Riekstiņš informē padomi par SIA “Midis” 23.11.2018. iesniegumu Nr. 201811/IES01
par nodevuma, saistībā ar 28.09.2018. līgumu “Par Latvijas
Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS)
papildinājumu izstrādi informācijas ievadei par zvejas darbības Latvijas iekšējos
ūdeņos”, termiņa pagarināšanu līdz 2018. gada 14. decembrim (līgumā noteiktais
nodevumu iesniegšanas izpildes termiņš ir 2018.gada 30.novembris) un līgumsoda
nepiemērošanu
N.Riekstiņš norāda, ka minētais līgums ir saistīts ar padomes šogad apstiprināto
Zemkopības ministrijas projektu „Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un
informācijas sistēmas (LZIKIS) papildinājumu izstrāde informācijas ievadei par
zvejas darbībām Latvijas iekšējos ūdeņos” (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/4/2018, 2.1.27.apakšpunkts) un padomes locekļiem paskaidro projekta
īstenošanas kavējuma iemeslus.
Padome nolēma pagarināt projekta „Latvijas Zivsaimniecības integrētās
kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) papildinājumu izstrāde
informācijas ievadei par zvejas darbībām Latvijas iekšējos ūdeņos” (padomes
sēdes protokols Nr. 4.1-28e/4/2018, 2.1.27.apakšpunkts) īstenošanas termiņu līdz
2018.gada 14.decembrim.
4.2.

par Daugavpils Universitātes iesniegumu par projekta “Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izstrādājot profesijas
standarta un profesionālās kvalifikācijas prasības akvakultūrā”
īstenošanas izmaksu samazināšanu

N.Riekstiņš informē padomi par Daugavpils Universitātes 26.11.2018. iesniegumu
Nr.4-40/774, ar kuru Daugavpils Universitāte lūdz apstiprināt projekta “Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izstrādājot profesijas standarta un
profesionālās kvalifikācijas prasības akvakultūrā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/2/2018, 2.2.6.apakšpunkts) īstenošanas izmaksu samazinājumu, jo projekta mērķi
ir tikuši sasniegti, izlietojot mazāku finansējumu.
Padome, ņemot vērā Daugavpils Universitātes 26.11.2018. iesniegumu Nr.440/774, nolēma atbalstīt projekta “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju
resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību, izstrādājot profesijas standarta un profesionālās kvalifikācijas
prasības akvakultūrā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2018,
2.2.6.apakšpunkts) īstenošanas izmaksu samazinājumu, apstiprinot projektam
atvēlētā Zivju fonda finansējuma samazinājumu no 5400 EUR uz 4000 EUR un
Daugavpils Universitātes projekta līdzfinansējuma samazinājumu no 1930 EUR
uz 1467,47 EUR, kā arī ņemt vērā, ka šī projekta izmaksu samazināšanas
rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par 1400 EUR.

4.3.

par biedrības “Atlaid mammu” īstenotā projekta “Uzzini un izglītojies
kopā ar "Atlaid mammu"” finansēšanas nosacījumiem

J. Ābele, padomes sekretariāta pārstāvis, informē padomes locekļus, ka ir saņemta
informācija no Lauku atbalsta dienesta – biedrības “Atlaid mammu” projekta “Uzzini
un izglītojies kopā ar "Atlaid mammu"” (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/2/2018, 2.2.14.apakšpunkts) īstenošanas dokumentu pārskats (turpmāk –
pārskats). J.Ābele atgādina, ka padome 13.09.2018.sēdē (padomes sēdes protokols Nr.
4.1-28e/11/2018, 4.1.apakšpunkts) nolēma daudzo neskaidrību dēļ, kas saistītas ar
projekta īstenošanā notikušajām veikto darbību un izdevumu izmaiņām, atlikt lēmuma
pieņemšanu par projektā notikušajām izmaiņām un ar tām saistīto Zivju fonda
finansējumu līdz brīdim, kamēr projekts būs pilnībā realizēts un Lauku atbalsta
dienestā iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. J.Ābele arī dara zināmu, ka Lauku
atbalsta dienests ir saņēmis biedrības “Atlaid mammu” projekta realizācijas gaitā
slēgto līgumu un darbu pieņemšanas nodošanas aktu kopijas, rēķinu un samaksāto
maksājumu uzdevumu kopijas, un šie dokumenti ir norādīti minētajā pārskatā.
N.Riekstiņš, ņemot vērā pārskatā norādīto informāciju, ka projekta “Uzzini un
izglītojies kopā ar "Atlaid mammu"” kopējās īstenošanas izmaksas ir bijušas
ievērojami mazākas, nekā padomes apstiprinātajā projekta iesniegumā, ierosina
pieņemt lēmumu par projektam izmaksājamā finansējuma apjoma noteikšanu, kas
atbilstu projektam sākotnēji piešķirtā Zivju fonda līdzfinansējuma proporcijai no
projekta iesniegumā norādītajām kopējām izmaksām (Zivju fonda finansējuma daļa
65,47%). Ja padome piekrīt minētajam ierosinājumam, piedāvā arī atcelt padomes
pieņemto lēmumu par Zivju fonda līdzekļu izmaksu konkrēta samazinājuma
noteikšanu saistībā ar saudzīgas copes (makšķerēšanas) instrukciju un
populārzinātnisku lekciju skaita samazinājumu (padomes lēmuma 37. elektroniskās
saskaņošanas protokols Nr. 4.1-28e/5/2018).
Padome nolēma:
1) projekta iesniedzējam iesniegt Lauku atbalsta dienestā
nepieciešamos dokumentus projekta gala maksājuma veikšanai;

visus

2) izmaksāt projekta “Uzzini un izglītojies kopā ar "Atlaid mammu"”
(padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2018, 2.2.14.apakšpunkts)
iesniedzējam - biedrībai “Atlaid mammu” – uz projekta faktiskajām
izmaksām balstītu samazinātu finansējumu, kas būtu atbilstošs
projektam sākotnēji piešķirtā Zivju fonda līdzfinansējuma proporcijai no
projekta iesniegumā norādītajām kopējām izmaksām (Zivju fonda
finansējuma daļa 65,47%);
3) atcelt padomes pieņemto lēmumu par Zivju fonda līdzekļu izmaksu
konkrēta samazinājuma noteikšanu saistībā ar saudzīgas copes
(makšķerēšanas) instrukciju un populārzinātnisku lekciju skaita
samazinājumu (padomes lēmuma 37. elektroniskās saskaņošanas
protokols Nr. 4.1-28e/5/2018).

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

