Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.146

Rīgā

2013.gada 17.janvārī

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

DARBA KĀRTĪBA
1. Informācija par 2012. gadā valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
ieskaitītajiem līdzekļiem un Zivju fonda 2012. gada valsts budžeta dotācijas
izlietojumu.
2. Par Zivju fondam piešķirtās 2013.gada valsts budžeta dotācijas indikatīvo
sadalījumu pa atbalsta pasākumiem.
3. Par 2013.gada pirmās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu
Zivju fonda pasākumu īstenošanai.
4. Par Zivju fonda administratīvo izdevumu tāmi.
5. Dažādi jautājumi:
5.1. par Zivju fonda realizēto projektu pārskatu publiskošanas iespējām un
lietderību;
5.2. par uzlabojumiem projektu īstenošanas termiņu ievērošanā.

Sēdi vadīja: Zivju fonda padomes vadītājs N.Riekstiņš.
Protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais referents, Zivju fonda padomes sekretariāta
pārstāvis.
Sēdes sākumā N.Riekstiņš informē Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) locekļus,
ka 2013.gada Zivju fonda valsts budžeta dotācijas finansējums ir tāds pats kā 2012.gadā,
proti, 204 457 Ls.

1. Informācija par 2012. gadā valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas
veidošanai ieskaitītajiem līdzekļiem un Zivju fonda 2012. gada valsts
budžeta dotācijas izlietojumu
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par 2012.gada ieņēmumiem valsts budžeta
kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai. Viņš uzsver, ka kopējie ieņēmumi 2012.gadā
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ir bijuši 534 857 Ls jeb 82,3 % no plānotajiem (650 000 Ls) ieņēmumiem. N.Riekstiņš
atzīmē, ka 2012.gadā lielākais samazinājums, salīdzinot ar 2011.gada ieņēmumiem, ir
ieņēmumiem no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskās
izmantošanas (licences) (78,3% no 2011.gada ieņēmumiem), ieņēmumiem no
zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem (60,2% no
2011.gada ieņēmumiem) un ieņēmumiem no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un
zvejas tiesību nerūpnieciskās izmantošanas (makšķerēšanas kartes) (81,5% no
2011.gada ieņēmumiem). Padomes loceklis A.Rozefelds norāda, ka 2012.gadā bija
vērojams liels nozvejas kritums, kas varētu būt par iemeslu zvejas tiesību nomas
maksājumu ieņēmumu kritumam. N.Riekstiņš informē, ka Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departaments ir sagatavojis Jaunās politikas iniciatīvu par Zivju fondu,
kurā šīs jaunās politikas iniciatīvas īstenošanas izmaksas norādītas 330 000 Ls apmērā,
lai panāktu, ka Zivju fonda budžeta dotācijas lielums būtu atbilstošs ieņēmumiem
valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2012.
līdz 31.12.2012.” (Pielikums Nr.1) un pieņēma to zināšanai.
2) N.Riekstiņš padomes locekļus informē par Zivju fonda 2012.gada budžeta dotācijas
(204 457 Ls) izlietojumu sadalījumā pa Zivju fonda atbalsta pasākumiem. Viņš norāda,
ka pasākumiem plānotais finansējums pamatā ir ticis apgūts. N. Riekstiņš atzīmē, ka
2012.gadā no Zivju fonda dotācijas finansējuma neizlietoti palikuši 1025,06 Ls.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Zivju fonda 2012.gada budžeta dotācijas izlietojums” (Pielikums Nr.2) un
pieņēma to zināšanai.

2. Par Zivju fondam piešķirtās 2013.gada valsts budžeta dotācijas
indikatīvo sadalījumu pa atbalsta pasākumiem
N.Riekstiņš iepazīstina padomes locekļus ar Zivju fondam piešķirtās 2013.gada valsts
budžeta dotācijas finansējuma indikatīvā sadalījuma projektu pa Zivju fonda atbalsta
pasākumiem, kas būtu izmantojams projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu izsludināšanai.
N.Riekstiņš norāda, ka plānotais 2013.gada finansējuma sadalījums pa Zivju fonda
pasākumiem (turpmāk – sadalījuma projekts) ir sagatavots, ņemot vērā Zivju fonda
2012.gada finansējuma sadalījumu un faktisko izlietojumu. Viņš tāpat uzsver, ka
2013.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 D.Vilkaste norāda uz nepieciešamību palielināt sadalījuma projektā
zivju resursu aizsardzības pasākumam paredzēto finansējumu. Lai to varētu izdarīt,
D.Vilkaste piedāvā par 30% samazināt zivju resursu pavairošanai paredzēto finansējumu
un par 20% samazināt sabiedrības informēšanai paredzēto finansējumu. N.Riekstiņš
norāda, ka zivju resursu pavairošanai paredzētā finansējuma samazināšana būtu pretrunā ar
Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnēm 2011.2016.gadam, kurās norādīta nepieciešamība palielināt finansiālo atbalstu no Zivju fonda
zivju resursu pavairošanas nodrošināšanai. Padomes loceklis V.Gabrāns piekrīt
N.Riekstiņa viedoklim, ka nedrīkst samazināt finansējumu zivju resursu atražošanai un tas
pat būtu jāpalielina, tādēļ samazināms būtu vienīgi atbalsts sabiedrības informēšanai.
M.Švarcs atzīmē, ka galvenie no Zivju fonda atbalstāmie virzieni būtu zivju resursu
aizsardzība, zivju resursu pavairošana, kā arī zinātniskā pētniecība, kas ietver
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zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrādi. Viņš norāda, ka atbalsts zivju resursu
aizsardzībai būtu palielināms līdz 75 000 Ls, samazinot atbalstu zivju resursu pavairošanai
līdz 70 000 Ls un sabiedrības informēšanai līdz 40 000 Ls.
Uzklausot izteiktos viedokļus, N.Riekstiņš piedāvā padomei izvērtēt kompromisa
priekšlikumu, kurā būtu paredzēts palielināt zivju resursu aizsardzības pasākumam
pieejamo finansējuma apjomu līdz 69 500 Ls, attiecīgi samazinot sabiedrības informēšanas
pasākuma finansējumu līdz 40 000 Ls un fonda administratīvo izdevumu segšanai
paredzēto finansējumu līdz 1957 Ls, kā arī saglabājot zivju resursu atražošanai pieejamo
finansējuma apjomu 75 000 Ls apmērā.
Padomes locekļi izsaka savu atbalstu N.Riekstiņa kompromisa priekšlikumam par
izmaiņām Zivju fonda valsts budžeta dotācijas sadalījuma projektā 2013.gadam.
Pēc domu apmaiņas padome nolēma noteikt šādu no valsts budžeta dotācijas
2013.gadam pieejamā finansējuma indikatīvo sadalījumu pa Zivju fonda atbalsta
pasākumiem (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 – 13 000 Ls;
2) zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā – 75 000 Ls.;
3) zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos
izdevumus) – 69 500 Ls;
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 – 40 000 Ls;
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 – 5000
Ls.
Padome arī nolēma 1957 Ls no Zivju fondam piešķirtās 2013.gada valsts budžeta
dotācijas iedalīt Zivju fonda administratīvo izdevumu segšanai.

3. Par 2013.gada pirmās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas
izsludināšanu Zivju fonda pasākumu īstenošanai
N.Riekstiņš ierosina, ka, līdzīgi kā 2012.gadā, izsludinot atsevišķus Zivju fonda
atbalsta pasākumus, varētu tikt noteikts viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta
apmērs no Zivju fonda līdzekļiem, lai viss izsludinātais finansējums netiktu iedalīts tikai
vienam vai nedaudziem projektiem. Apspriešanas gaitā padome vienojās, ka:
1) zinātniski pētniecisko programmu finansēšanai viena projekta iesnieguma
maksimālais atbalsta apmērs būtu nosakāms 3000 Ls;
2) zivju resursu pavairošanai viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs
būtu nosakāms 3000 Ls (izņemot ar lašveidīgo zivju sugu pavairošanu un atražošanu
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saistītos projektus, kur viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs būtu 5000
Ls);
3) sabiedrības informēšanai viena projekta iesnieguma vai arī viena atbalsta
pretendenta vairāku iesniegto projektu kopējais maksimālais atbalsta apmērs būtu
nosakāms 10 000 Ls, turklāt no sabiedrības informēšanas pasākumam iedalītajiem
līdzekļiem atbalsts būtu piešķirams ne vairāk kā diviem televīzijas raidījumu projektiem;
4) dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās viena projekta
iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs būtu nosakāms 1500 Ls.
Pēc domu apmaiņas padome nolēma izsludināt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
šādus Zivju fonda atbalstāmo pasākumu projektu iesniegumu iesniegšanas termiņus
un nosacījumus viena projekta vai atbalsta pretendenta maksimālajam atbalsta
apmēram 2013.gada pirmajai projektu iesniegumu iesniegšanas kārtai, izsludinot
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 – divus mēnešus no sludinājuma publicēšanas
dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 13
000 Ls un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta
apmērs ir 3000 Ls;
2) zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā – 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.
Vienlaikus ar šī pasākuma izsludināšanu Zemkopības ministrijai sniegt plašsaziņas
līdzekļos informāciju par ūdenstilpēm, kurās plānota zivju mazuļu ielaišana
2013.gadā saskaņā ar „Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plānu 2011.2013.gadam”, attiecīgi pieprasot un saskaņojot nepieciešamo informāciju ar Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”. Pasākuma
projektu īstenošana saskaņā ar šī protokola 5.2.apakšpunktu jānoslēdz līdz 2013.gada
15.oktobrim;
3) zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos
izdevumus) – divus mēnešus no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 69 500 Ls;
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 – vienu mēnesi no sludinājuma
publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ar kopējo kārtai pieejamo
atbalsta apmēru 40 000 Ls un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai
viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz
maksimālo atbalsta apmēru 10 000 Ls, un no pasākuma līdzekļiem atbalsts var tikt
piešķirts ne vairāk kā diviem televīzijas raidījumu projektiem;
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,

5

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 –
pusotru mēnesi no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 5000 Ls un ievērojot nosacījumu, ka viena
projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs ir 1500 Ls.

4. Par Zivju fonda administratīvo izdevumu tāmi
N.Riekstiņš iepazīstina padomes locekļus ar priekšlikumiem Zivju fonda 2013.gada
administratīvo izdevumu tāmei (turpmāk – tāme).
Padome apstiprināja Zivju fonda 2013.gada administratīvo izdevumu tāmi
(Pielikums Nr.4).

5. Dažādi jautājumi:
5.1. par Zivju fonda realizēto projektu pārskatu publiskošanas iespējām un
lietderību
Padome nolēma uzdot padomes sekretariātam sagatavot un ievietot
Zemkopības ministrijas mājas lapas internetā sadaļā „Zivju fonds” tabulu,
kurā vispārējā veidā būtu atspoguļoti Zivju fonda padomes 2012.gadā
apstiprināto projektu galvenie īstenošanas rezultāti un izmantotais
finansējuma apjoms.
5.2. par uzlabojumiem projektu īstenošanas termiņu ievērošanā
Padome nolēma atbalstīt padomes sekretariāta sagatavotos priekšlikumus
uzlabojumiem Zivju fonda projektu īstenošanas termiņu ievērošanā
(Pielikums Nr.5), kā arī papildus noteikt, ka zivju resursu atražošanas
pasākumā projektu īstenošana jānoslēdz līdz attiecīgā gada 15.oktobrim, kas
būtu norādāms arī izsludinot minētā pasākuma projektu iesniegumu
iesniegšanas kārtu.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 18.01.2013.

J.Ābele

