Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.152

Rīgā

sēdes sākums 2013.gada 14.novembrī, plkst.10:00

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi T.Trubača, N.Liskins, A.Maldups, A.Bērziņš, G.Korņilovs, V.Gabrāns.
Sēdē nepiedalījās padomes locekļi J.Lagūns, A.Rozefelds, D.Vilkaste, Ē.Urtāns un
M.Švarcs.

DARBA KĀRTĪBA
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai un
Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2013.gadā.
2. Par projektu īstenošanas rezultātā radušos Zivju fonda līdzekļu atlikuma, kas
uzkrājies līdz 13.11.2013., iespējamo izlietojumu.
3. Dažādi jautājumi:
3.1. par biedrības „Baļote” iesniegumu par nespēju realizēt projektu;
3.2. par Saulkrastu novada domes iesniegumu par projekta realizācijas termiņa
pagarināšanu;
3.3. par Kuldīgas novada domes informāciju par 2012.gadā realizētā projekta
“Videonovērošanas sistēmas uzlabošana zivju resursu aizsardzībai Ventas rumbā”
ietvaros iegādātās aparatūras zādzību;
3.4. par Dabas aizsardzības pārvaldes informāciju par izglītojošas brošūras par
ierobežoti izmantojamām īpaši aizsargājamām zivju sugām un to dzīvotnēm
eksemplāru sadali;
3.5. par pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana 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” projektu
iesniegšanas kārtas izsludināšanu.
Sēdi vadīja: padomes vadītājs N. Riekstiņš.
Protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais referents, padomes sekretariāta pārstāvis.
N.Riekstiņš vaicā padomes locekļiem, vai viņiem nav iebildumu pret iepriekš izsūtīto
padomes sēdes darba kārtību, kā arī piedāvā to papildināt ar jaunu 3.5.punktu „Par
pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana 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” projektu iesniegšanas kārtas
izsludināšanu”. Padomes locekļi atbalsta N.Riekstiņa priekšlikumu un padomes sēdes
darba kārtība tiek apstiprināta.
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1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas
veidošanai un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2013.gadā
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju
fonda dotācijas veidošanai 2013.gadā. Viņš atzīmē ļoti pozitīvo tendenci ieņēmumu
daļas pieaugumam un norāda, ka šie ieņēmumi līdz 13.11.2013. veido 749 677 Ls jeb
115,3% salīdzinot ar 2013.gada ieņēmumu plānu.
Padome iepazinās ar padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Ieņēmumi valsts
budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2013. līdz 13.11.2013.”
un pieņēma to zināšanai.
2) Tāpat N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda padomes sekretariāta
sagatavoto pārskatu „Zivju fonda 2013.gada budžeta dotācijas izlietojums
14.11.2013.”. Viņš norāda, ka Zivju fondam 2013.gadam paredzēto līdzekļu atlikums,
kas ietver līdz padomes sēdei īstenošanai atteikto projektu finansējuma atlikumu un vēl
neizlietoto administratīvo izdevumu atlikumu uz 2013.gada 14.novembri sastāda
4704,96 Ls. No šīs summas 978,66 Ls veido administratīvo izdevumu atlikums, kas
līdz gada beigām visdrīzāk tiks izlietots.
Padome iepazinās ar padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Zivju fonda
2013.gada budžeta dotācijas izlietojums 14.11.2013.” un pieņēma to zināšanai, kā
arī sēdes darba kārtības 2.punkta apspriešanas vajadzībām.

2. Par projektu īstenošanas rezultātā radušos Zivju fonda līdzekļu
atlikuma, kas uzkrājies līdz 13.11.2013., iespējamo izlietojumu.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma:
1) projektu finansēšanai neiedalītais vai projektu nerealizēšanas rezultātā
izveidojies Zivju fonda līdzekļu atlikums (izņemot administratīvo izdevumu
atlikumu 978,66 Ls), kas uz 14.11.2013. sastāda 3726,30 Ls, novirzāms
pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 1.kārtā līdzekļu
nepietiekamības dēļ aiz pēdējā atbalstītā projekta ierindotā Dabas
aizsardzības pārvaldes projekta „Laivu un to aprīkojuma iegāde” (padomes
19.04.2013. sēdes protokols Nr.149, 2.1.10. un 3.1.10.apakšpunkts) daļējai
finansēšanai saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Zivju fonda padomei
iesniegto projekta izmaksu pozīciju īstenošanas prioritāro kārtību
(pielikumā);
2) papildus līdzekļu atbrīvošanās gadījumā rast iespēju novirzīt Dabas
aizsardzības pārvaldes projekta pilnīgai īstenošanai nepietiekošo finansējumu,
bet nepārsniedzot Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegumā Zivju
fonda finansējumam pieteikto finansējuma apjomu – 5435,00 Ls. Šim mērķim
būtu iedalāms finansējuma atlikums, kas varētu izveidoties līdz 2013.gada
beigām pēc padomes apstiprināto projektu īstenošanas pabeigšanas;
3) ja, pēc padomes apstiprināto projektu īstenošanas pabeigšanas un šī protokola
2.punkta 1) un 2) apakšpunktā minētā Dabas aizsardzības pārvaldes projekta
pilnīga finansējuma nodrošināšanas, līdz 2013.gada beigām atbrīvojas vēl
papildus līdzekļi, šādu papildus atbrīvojušos finansējuma atlikumu novirzīt
pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 1.kārtā līdzekļu
nepietiekamības dēļ aiz Dabas aizsardzības pārvaldes projekta „Laivu un to
aprīkojuma iegāde” ierindotā Saulkrastu novada domes projekta „Zivju
resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai nepieciešamā nakts
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redzamības aprīkojuma iegāde” (padomes 19.04.2013. sēdes protokols Nr.149,
2.1.6. un 3.1.6.apakšpunkts) daļējai finansēšanai ja Saulkrastu novada dome
piekrīt realizēt šo projektu ar samazinātu finansējumu.

3. Dažādi jautājumi
3.1. par biedrības „Baļote” iesniegumu par nespēju realizēt projektu;
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par biedrības „Baļote” 24.10.2013.vēstuli, ar kuru
biedrība „Baļote” informē, ka tai nav iespēju realizēt projektu „Zivju resursu pavairošana
Baļotes ezerā” (padomes 20.03.2013. sēdes protokols Nr.148, 2.2.36. un
3.2.36.apakšpunkts) un lūdz izskatīt iespēju šo naudu piesaistīt citiem projektiem.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma, ka nevar tikt izpildīts biedrības „Baļote”
iesniegumā izteiktais lūgums par projekta „Zivju resursu pavairošana Baļotes ezerā”
(padomes 20.03.2013. sēdes protokols Nr.148, 2.2.36. un 3.2.36.apakšpunkts)
neīstenošanas rezultātā atbrīvotā finansējuma piesaistīšanu citiem biedrības „Baļote”
projektiem, jo Zivju fonda atbalstam projekti tiek izskatīti konkursa kārtībā.
Finansējumu, kas atbrīvojies minētā projekta neīstenošanas rezultātā, padome ar šī
protokola 2.punktā pieņemto lēmumu ir piešķīrusi konkrēta projekta īstenošanai,
kurš pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 1.kārtas konkursā
līdzekļu nepietiekamības dēļ sākotnēji nevarēja tikt atbalstīts.
3.2. par Saulkrastu novada domes iesniegumu par projekta realizācijas termiņa
pagarināšanu
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par no Lauku atbalsta dienesta padomei pārsūtīto
Saulkrastu novada domes 04.11.2013.vēstuli Nr.01.-5.1./0420130064/IZ1627, ar kuru
Saulkrastu novada dome lūdz pagarināt projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana
Saulkrastu novada ūdenstilpēs 2013.gadā” (padomes 20.03.2013. sēdes protokols Nr.148,
2.2.33. un 3.2.33.apakšpunkts) realizācijas termiņu līdz 2013.gada 1.decembrim.
Padome pēc domu apmaiņas, izņēmuma kārtā, nolēma piekrist Saulkrastu novada
domes lūgumam un atļaut pagarināt projekta „Zivju resursu pavairošana un
atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs 2013.gadā” (padomes 20.03.2013. sēdes
protokols Nr.148, 2.2.33. un 3.2.33.apakšpunkts) realizācijas termiņu līdz 2013.gada
1.decembrim. Padome, ņemot vērā to, ka minētā projekta īstenošanā ir iesaistīta
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR (turpmāk –
BIOR) zivju audzētava „Tome”, nolēma lūgt BIOR vērst uzmanību uz šī projekta
sekmīgu realizāciju, lai nepieciešamības gadījumā tiktu novērsta tā izpildes
kavēšanās.
3.3. par Kuldīgas novada domes informāciju par 2012.gadā realizētā projekta
“Videonovērošanas sistēmas uzlabošana zivju resursu aizsardzībai Ventas
rumbā” ietvaros iegādātās aparatūras zādzību
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par no Lauku atbalsta dienesta padomei pārsūtīto
Kuldīgas novada pašvaldības 07.11.2013.e-pasta ziņu, ar kuru Kuldīgas novada pašvaldība
informē par 2012.gadā realizētā projekta “Videonovērošanas sistēmas uzlabošana zivju
resursu aizsardzībai Ventas rumbā” (padomes 25.04.2012. sēdes protokols Nr.143, 1.1.9.
un 2.1.2.11.apakšpunkts) ietvaros iegādātās aparatūras zādzību.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma lūgt Kuldīgas novada pašvaldību informēt
padomi par izmeklēšanas rezultātā noskaidrotajiem iemesliem un iespējamajiem
vainīgajiem, kuru dēļ ir notikusi 2012.gadā realizētā projekta “Videonovērošanas
sistēmas uzlabošana zivju resursu aizsardzībai Ventas rumbā” (padomes 25.04.2012.
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sēdes protokols Nr.143, 1.1.9. un 2.1.2.11.apakšpunkts) ietvaros iegādātās aparatūras
zādzība.
3.4. par Dabas aizsardzības pārvaldes informāciju par izglītojošas brošūras par
ierobežoti izmantojamām īpaši aizsargājamām zivju sugām un to dzīvotnēm
eksemplāru sadali
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Dabas aizsardzības pārvaldes
30.10.2013.vēstuli Nr.1.16/25/2013-N, ar kuru Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka tai
būtu nepieciešamas 3000 brošūras, kas izgatavotas projekta „Izglītojošas brošūras izdošana
par ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo zivju sugām un to dzīvotnēm” (padomes
05.03.2013. sēdes protokols Nr.147, 3.10.apakšpunkts; padomes 22.10.2013. sēdes
protokols Nr.151, 3.4.apakšpunkts) īstenošanas rezultātā.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma:
1) daļēji apmierināt Dabas aizsardzības pārvaldes lūgumu par projekta
„Izglītojošas brošūras izdošana par ierobežoti izmantojamo īpaši
aizsargājamo zivju sugām un to dzīvotnēm” (padomes 05.03.2013. sēdes
protokols Nr.147, 3.10.apakšpunkts; padomes 22.10.2013. sēdes protokols
Nr.151, 3.4.apakšpunkts)
īstenošanas
rezultātā
izgatavoto
brošūru
piešķiršanu, iedalot Dabas aizsardzības pārvaldei 2500 brošūru eksemplārus;
2) piešķirt BIOR 500 brošūru eksemplārus;
3) piešķirt Valsts vides dienestam 200 brošūru eksemplārus;
4) atlikušos 800 brošūru eksemplārus atstāt rezervē Zemkopības ministrijā un
iedalīt atbilstoši pieprasījumam un nepieciešamībai, par to attiecīgi informējot
Zivju fonda padomi.
3.5. par pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana 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” projektu iesniegšanas kārtas izsludināšanu
N.Riekstiņš sniedz informāciju padomes locekļiem, kā arī uzsver to, cik svarīga ir Zivju
fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana 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” 2014.gada
projektu iesniegšanas kārtas izsludināšana jau šī gada beigās vai pašā nākamā gada
sākumā, ņemot vērā, ka Saeima ir pieņēmusi likumu par valsts budžetu 2014.gadam, kur
Zivju fonda dotācijai ir piešķirts ievērojami vairāk līdzekļu nekā 2013.gadā. Līdz ar to
padome, viņaprāt, noteikti būtu gatava šim pasākumam iedalīt līdzekļu apjomu, kas
nevarētu būt mazāks, kā 2013.gadā. Sakarā ar to, ka zivju audzētājiem, kas iesaistās zivju
atražošanas programmas un projektu īstenošanā, būtu nepieciešams pēc iespējas ātrāk zināt
iespējamo nākamā gada pieprasījumu zivju mazuļu audzēšanai, lai varētu plānot savu
darbību, N.Riekstiņš aicina padomi atbalstīt priekšlikumu par projektu iesniegumu kārtas
iespējami ātrāku izsludināšanu, paredzot pasākumam finanšu līdzekļu apjomu, kas nav
mazāks, kā 2013.gadā.
N.Riekstiņš papildus informē padomes locekļus arī par BIOR vēstuli saistībā ar
makšķernieku rosinātajām alatu atražošanas iespējām, kurā BIOR norādījis, ka alatu
atražošanu būtu vēlams finansēt no Zivju fonda līdzekļiem, bet ar nosacījumu, ka alatu
atražošanai būtu jānotiek tikai licencētas makšķerēšanas vietās, kurās tiek nodrošināta
uzraudzība par šo zivju ieguvi. Tāpat projektos būtu jānodrošina alatu iezīmēšana ar
nogrieztu taukspuru, lai labāk varētu novērtēt to ielaišanas efektivitāti.
Ievērojot Zivju fondam piešķirtās dotācijas pieaugumu 2014.gadam, padome pēc
domu apmaiņas nolēma pēc iespējas ātrāk izsludināt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
šādu Zivju fonda atbalstāmā pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana
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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” projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu un nosacījumus
viena projekta vai atbalsta pretendenta maksimālajam atbalsta apmēram 2014.gada
pirmajai projektu iesniegumu iesniegšanas kārtai:
- projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – pusotru mēnesi no sludinājuma
publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ar kopējo kārtai pieejamo
atbalsta apmēru 75000 Ls un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta
iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs ir 3000 Ls, izņemot ar lašveidīgo
zivju sugu pavairošanu un atražošanu saistītos projektus, kur viena projekta
iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs ir 5000 Ls;
- lašveidīgo zivju atražošanu paredzēt tikai licencētas makšķerēšanas vietās vai
vietās, kurās ar zivju atražošanas projektu īstenošanu paredzēts izveidot
licencēto makšķerēšanu, kā arī projektu īstenošanā nodrošināt ielaižamo zivju
iezīmēšanu ar nogrieztu taukspuru, lai sekmētu to ielaišanas efektivitātes
novērtējumu un monitoringu;
- vienlaikus ar šī pasākuma izsludināšanu Zemkopības ministrijai sniegt
plašsaziņas līdzekļos informāciju par ūdenstilpēm, kurās plānota zivju mazuļu
ielaišana 2014.gadā saskaņā ar „Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts
programmas pamatnostādnēm 2011.-2016.gadam”, attiecīgi pieprasot un
saskaņojot nepieciešamo informāciju ar BIOR
- pasākuma projektu īstenošana jānoslēdz līdz 2014.gada 31.oktobrim.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 20.11.2013.

J.Ābele

