Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.145

Rīgā

sēdes sākums 2012.gada 28.novembrī, plkst.10:00

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

DARBA KĀRTĪBA
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai un
Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2012.gadā.
2. Par Zivju fonda 2012.gada valsts budžeta dotācijas atlikuma izlietojumu.
2.1. Par valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes projekta iesnieguma “Valsts
vides inspektoru zvejas kontroles materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” (Zivju fonda
25.04.2012. padomes sēdes protokols Nr.143, 1.1.7. un 2.1.2.8. apakšpunkts) atsevišķu
iepriekš neapstiprināto pozīciju atbalstīšanas iespēju;
2.2. Par finansējuma atlikumu, kas varētu veidoties padomes apstiprināto projektu īstenošanas
rezultātā līdz 2012.gada beigām.

Sēdi vadīja: padomes vadītājs N. Riekstiņš.
Protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais referents, Zivju fonda padomes sekretariāta
pārstāvis.

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas
veidošanai un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2012.gadā
1) N.Riekstiņš informē Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) locekļus par
ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai 2012.gadā. Viņš
norāda, ka šie ieņēmumi uz 26.11.2012. veido 511078 Ls jeb 78,6% no 2012.gada
ieņēmumu plāna 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 26.11.2012.” un pieņēma to zināšanai.
2) Tāpat N.Riekstiņš informē, ka Zivju fonda 2012.gada budžeta dotācijas atlikums, kas
izveidojies atsevišķu līdz padomes sēdei pabeigto projektu īstenošanas, kā arī
Krāslavas novada domes projekta “Zivju mazuļu ielaišana Krāslavas novada ezeros” un
Priekules novada domes projekta “Zivju resursu pavairošana un atražošana Priekules
novada publiskajā ūdenstilpē – Prūšu ūdenskrātuvē” neīstenošanas rezultātā, uz
2012.gada 28.novembri sastāda 3162,39 Ls.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Zivju fonda 2012.gada budžeta dotācijas izlietojums 27.11.2012.” un pieņēma to
zināšanai, kā arī sēdes darba kārtības 2.punkta apspriešanas vajadzībām.
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2. Par Zivju fonda 2012.gada valsts budžeta dotācijas atlikuma
izlietojumu
2.1. Par valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes projekta
iesnieguma “Valsts vides inspektoru zvejas kontroles materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana” (Zivju fonda 25.04.2012. padomes sēdes protokols Nr.143,
1.1.7. un 2.1.2.8. apakšpunkts) atsevišķu iepriekš neapstiprināto pozīciju
atbalstīšanas iespēju.
N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka Zemkopības ministrijā ir saņemta Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vēstule. Šajā vēstulē
VARAM lūdz Zivju fonda padomi izskatīt jautājumu par Zivju fonda padomē apstiprinātā
Dabas aizsardzības pārvaldes projekta „Lašveidīgo zivju nārsta un dzīvotņu kvalitātes
uzlabošana Raunas upē” īstenošanas rezultātā izveidojušos līdzekļu pārpalikuma
(457,70 Ls) novirzīšanu Zivju fonda padomē daļēji apstiprinātā Valsts vides dienesta
projekta „Valsts vides inspektoru zvejas kontroles materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
atsevišķu neapstiprināto pozīciju (viens lāzera tālmērs (420,00 Ls) un divas sertificētas
mērlentes (16,71 Ls x 2)) finansējuma nodrošināšanai par kopējo summu 453,42 Ls. Tāpat
N.Riekstiņš dara zināmu, ka, ņemot vērā ierobežoto laika periodu līdz gada beigām, pēc
Zivju fonda padomes pozitīva lēmuma pieņemšanas minētā Dabas aizsardzības pārvaldes
projekta finansējuma pārpalikuma pārdale varētu notikt tikai VARAM institūciju ietvaros.
Tāpat N.Riekstiņš norāda, ka bez jau minētā pārpalikuma ir izveidojies arī Zivju fonda
2012.gada budžeta dotācijas atlikums, kas radies atsevišķu līdz padomes sēdei pabeigto
projektu īstenošanas, kā arī Krāslavas novada domes projekta “Zivju mazuļu ielaišana
Krāslavas novada ezeros” un Priekules novada domes projekta “Zivju resursu pavairošana
un atražošana Priekules novada publiskajā ūdenstilpē – Prūšu ūdenskrātuvē” neīstenošanas
rezultātā, un uz 2012.gada 28.novembri sastāda 2704,69 Ls. Tātad kopējais Zivju fonda
2012.gada budžeta dotācijas atlikums uz 2012.gada 28.novembri sastāda 3162,39 Ls.
N.Riekstiņš ierosina visu atlikušo neizmantoto līdzekļu kopsummu piešķirt padomes
25.04.2012.sēdē daļēji apstiprinātā Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes
projekta “Valsts vides inspektoru zvejas kontroles materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
(protokola Nr.143 1.1.7. un 2.1.2.8.apakšpunkts) atsevišķu, līdzekļu trūkuma dēļ iepriekš
neapstiprināto, pozīciju finansējuma nodrošināšanai.
Padome atbalstīja N.Riekstiņa priekšlikumu un, ņemot vērā Zivju fonda padomes
25.04.2012. sēdes protokola Nr.143 1.1.7. un 2.1.2.8. apakšpunktu, kā arī izveidojušos
Zivju fonda 2012.gada budžeta dotācijas neizlietoto atlikumu un ievērojot Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.11.2012.vēstuli Nr. 3.18-1e/15165,
nolēma piešķirt Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes projekta
iesniegumam “Valsts vides inspektoru zvejas kontroles materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana” papildus finansējumu 3124,00 Ls (trīs tūkstoši viens simts divdesmit
četri lati) apmērā, kas nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes:
1) plastikāta laiva (ar garumu 4,0 m), 1 gab. – 1207,00 Ls;
2) lāzera tālmēri, 3 gab. – 1260,00 Ls;
3) digitālā fotokamera, 1 gab. – 190,00 Ls;
4) videokamera ar statīvu, 1 gab. – 350,00 Ls;
5) sertificētas mērlentes, 7 gab. – 117,00 Ls.
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2.2. Par finansējuma atlikumu, kas varētu veidoties padomes apstiprināto
projektu īstenošanas rezultātā līdz 2012.gada beigām.
Tā kā saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju 27.11.2012. vēl nav veikts
gala maksājums par 30 padomes apstiprinātajiem projektiem, N.Riekstiņš ierosina pēc šī
protokola 2.1.apakšpunktā pieņemtā lēmuma veidojošos atlikumu 38,39 Ls un visu to
Zivju fonda 2012.gada budžeta dotācijas atlikumu, kas varētu veidoties padomes
apstiprināto projektu īstenošanas rezultātā līdz 2012.gada beigām, novirzīt Zivju fonda
administratīvo izdevumu apmaksai, kas ietver Zivju fonda informatīvās plāksnes
noformēšanu atbilstoši 14.06.2012. izdarītajiem grozījumiem likumā „Par Latvijas valsts
ģerboni”, kā arī biroja papīra un printeru kasetņu iegādi Zivju fonda administratīvo
funkciju veikšanas nodrošināšanai.
Padome atbalstīja N.Riekstiņa priekšlikumu un nolēma pašlaik atlikumu veidojošos
38,39 Ls un visu to Zivju fonda 2012.gada budžeta dotācijas atlikumu, kas varētu
veidoties padomes apstiprināto projektu īstenošanas rezultātā līdz 2012.gada beigām,
novirzīt Zivju fonda administratīvo izdevumu apmaksai, kas ietver Zivju fonda
informatīvās plāksnes noformēšanu atbilstoši 14.06.2012. izdarītajiem grozījumiem
likumā „Par Latvijas valsts ģerboni”, kā arī biroja papīra un printeru kasetņu iegādi
Zivju fonda administratīvo funkciju veikšanas nodrošināšanai, bet minēto
administratīvo izdevumu kopsummai nepārsniedzot 541,59 Ls (administratīvo
izdevumu daļa, kas vēl nebija izlietota no atbilstoši padomes 12.03.2012. sēdes
protokola Nr.141 3.1.apakšpunktam apstiprinātās Zivju fonda 2012.gada
administratīvo izdevumu tāmes kopējā apjoma).

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 29.11.2012.

J.Ābele

