Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.144

Rīgā

sēdes sākums 2012.gada 17.oktobrī, plkst.10:00

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

DARBA KĀRTĪBA
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai un
Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2012.gadā.
2. Par iespējamo atbalstu diviem pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi,
ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” projektiem, kuriem tika paredzēta iespēja piešķirt finanšu līdzekļu
atbalstu, ja izveidojas Zivju fonda finansējuma atlikums:
2.1. Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes projekta iesniegums
“Zivju resursu kontrole Lubānas ezerā un tam pieguļošajās ūdenstilpēs” (Zivju
fonda 25.04.2012. padomes sēdes protokols Nr.143, 1.1.3. un 2.1.2.16.
apakšpunkts);
2.2. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums “Alūksnes novada publisko
ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība” (Zivju fonda 25.04.2012. padomes sēdes
protokols Nr.143, 1.1.15. un 2.1.2.16. apakšpunkts).
3. Zivju fonda Atzinības raksta kandidātu izvērtēšana un lēmuma par Atzinības
raksta piešķiršanu pieņemšana.
4. Par priekšlikumiem Ministru kabineta noteikumu projektiem „Grozījums
Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda
nolikums"” un „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos
Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem"”
5. Dažādi jautājumi:
5.1. par SIA „LEARDS” atskaiti par makšķerēšanas karšu izplatīšanu un realizāciju
Latvijā 2011.gadā;
5.2. par problēmām Zivju fonda projektu īstenošanas gaitā sakarā ar grūtībām zandartu
mazuļu iepirkumā;
5.3. par izmaiņām Dabas aizsardzības pārvaldei apstiprinātā projekta „Laivas un laivas
motora iegāde” (Zivju fonda 25.04.2012. padomes sēdes protokols Nr.143, 1.1.11.
un 2.1.2.10. apakšpunkts) piešķirtā finansējuma izlietojuma izdevumu pozīcijās.
Sēdi vadīja: padomes vadītājs N. Riekstiņš.
Protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais referents, Zivju fonda padomes sekretariāta
pārstāvis.
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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 15.10.2012. veido 477 185,25 Ls jeb 73,4% 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
15.10.2012.” un pieņēma to zināšanai.
2) Tāpat N.Riekstiņš informē, ka pasākumu finansēšanai 2012.gadam paredzēto līdzekļu
atlikuma, ieskaitot līdz padomes sēdei īstenoto projektu atlikumu, kā arī administratīvo
izdevumu pārpalikuma rezultātā ir izveidojies Zivju fonda 2012.gada budžeta dotācijas
atlikums, kas uz 2012.gada 15.oktobri sastāda 4 531,39 Ls.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Zivju fonda 2012.gada budžeta dotācijas izlietojums 15.10.2012.” un pieņēma to
zināšanai, kā arī sēdes darba kārtības 2.punkta apspriešanas vajadzībām.
Vēl N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību
savienības 2013.gada vienošanās un domstarpību protokolu, kas parakstīts 27.09.2012., un
norāda, ka Ministru kabinets, izvērtējot ministriju iesniegtās prioritātes, nav radis iespēju
saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības pieprasījumu 2013.gadā palielināt Zivju fonda
līdzekļu dotāciju līdz 75% apmēram no kopējiem ieņēmumiem attiecīgajos valsts budžeta
kontos, kas paredzēti Zivju fonda dotācijas veidošanai (ap 650 000 Ls), kā arī 2014.gadā
un turpmākos gados piešķirt dotāciju 100% apmērā no minētajiem ieņēmumiem.
N.Riekstiņš uzsver, ka līdz ar to 2013.gada valsts budžeta projektā Zivju fondam paredzētā
dotācija ir plānota tāda pati, kā šogad – 204 457 Ls.

2. Par iespējamo atbalstu diviem pasākuma „Zivju resursu aizsardzības
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība” projektiem, kuriem tika paredzēta iespēja
piešķirt finanšu līdzekļu atbalstu, ja izveidojas Zivju fonda
finansējuma atlikums
2.1. Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes projekta iesniegums
“Zivju resursu kontrole Lubānas ezerā un tam pieguļošajās ūdenstilpēs”
(Zivju fonda 25.04.2012. padomes sēdes protokols Nr.143, 1.1.3. un 2.1.2.16.
apakšpunkts)
N.Riekstiņš ierosina atbalstīt finansējuma piešķiršanu projektam pilnā apmērā, jo, ņemot
vērā Zivju fonda 25.04.2012. padomes sēdes protokola Nr.143, 2.1.2.16. apakšpunktu, šis
projekts, kas neiekļāvās pasākuma kārtai izsludinātā finansējuma kopsummā, bija pirmais
padomes noteiktajā prioritārajā kārtībā, kuram Zivju fonda finansējuma atlikuma
izveidošanās gadījumā tiktu paredzēta iespēja piešķirt finanšu līdzekļu atbalstu.
Padome atbalstīja N.Riekstiņa priekšlikumu un, ņemot vērā Zivju fonda 25.04.2012.
padomes sēdes protokola Nr.143, 1.1.3. un 2.1.2.16. apakšpunktu, kā arī izveidojušos
Zivju fonda 2012.gada budžeta dotācijas neizlietoto atlikumu, nolēma piešķirt
Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes projekta iesniegumam
“Zivju resursu kontrole Lubānas ezerā un tam pieguļošajās ūdenstilpēs” finansējumu
projektam pieteiktajā finansējuma apjomā – 1672,72 Ls (viens tūkstotis seši simti
septiņdesmit divi lati un 72 santīmi).
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2.2. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums “Alūksnes novada publisko
ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība” (Zivju fonda 25.04.2012. padomes
sēdes protokols Nr.143, 1.1.15. un 2.1.2.16. apakšpunkts).
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Alūksnes novada pašvaldības
03.10.2012.vēstuli Nr.ANP/1-35/12/2196, ar kuru Alūksnes novada pašvaldība dara
zināmu, ka nodrošinās projektam līdzfinansējumu ne lielāku kā 4327,00 Ls, tajā skaitā
1180,00 Ls, kas projektam jau tika garantēti, iesniedzot projekta iesniegumu.
N.Riekstiņš ierosina piešķirt projektam visu atlikušo neizmantoto līdzekļu kopsummu
(izņemot administratīvo izdevumu finansējumam nepieciešamo atlikumu), atskaitot no tās
šī protokola 2.1.apakšpunktā Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes
projektam piešķirto finansējumu. Līdz ar to šī atlikuma daļa uz doto brīdi veido
1684,99 Ls. Papildus N.Riekstiņš piedāvā projekta finansēšanai piešķirt arī visu
administratīvo izdevumu finansējuma atlikumu, kas izveidosies pēc Zivju fonda Atzinības
rakstu piešķiršanas, kā arī visu to finansējuma atlikumu, kas varētu veidoties padomes
apstiprināto projektu īstenošanas rezultātā līdz 2012.gada beigām, bet nepārsniedzot
Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegumā pieteikto Zivju fonda finansējuma
apjomu.
Padome atbalstīja N.Riekstiņa priekšlikumu un, ņemot vērā Zivju fonda 25.04.2012.
padomes sēdes protokola Nr.143, 1.1.15. un 2.1.2.16. apakšpunktu, kā arī izveidojušos
Zivju fonda 2012.gada budžeta dotācijas neizlietoto atlikumu un ievērojot Alūksnes
novada pašvaldības 03.10.2012.vēstuli Nr. ANP/1-35/12/2196, nolēma piešķirt
Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegumam “Alūksnes novada publisko
ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība” daļēju finansējumu 1684,99 Ls (viens tūkstotis
seši simti astoņdesmit četri lati un 99 santīmi) apmērā. Padome arī nolēma segt ar
projekta īstenošanu saistītos Alūksnes novada pašvaldības papildus izdevumus, bet
nepārsniedzot Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegumā pieteikto Zivju
fonda finansējuma apjomu, un piešķirt šim mērķim visu to finansējuma atlikumu,
kas varētu izveidoties līdz 2012.gada beigām pēc Atzinības rakstu piešķiršanas un
padomes apstiprināto projektu īstenošanas pabeigšanas.

3. Zivju fonda Atzinības raksta kandidātu izvērtēšana un lēmuma par
Atzinības raksta piešķiršanu pieņemšana
N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka Zivju fonda padomes sekretariātā ir saņemti trīs
pieteikumi par personu apbalvošanu ar Zivju fonda Atzinības rakstu.
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktora vietnieks F.Klagišs ir
ierosinājis apbalvošanai Vladislavu Barsukovu, Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo
ūdeņu pārvaldes Jūras kontroles daļas Rīgas sektora vadītāju.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” (turpmāk –
„BIOR”) direktors R. Joffe ir ierosinājis apbalvošanai Georgu Korņilovu, „BIOR” Zivju
resursu pētniecības departamenta vadītāju, un Ivaru Putviķi, zivju audzētavas „Tome”
vadītāju.
Padomes loceklis G.Korņilovs, ņemot vērā „BIOR” iesniegtos pieteikumus apbalvošanai
ar Atzinības rakstu, atstata sevi no piedalīšanās domu apmaiņā un lēmuma pieņemšanā par
kandidātiem, kas ieteikti apbalvošanai ar Zivju fonda Atzinības rakstu, un atstāj sēdes telpu
uz šī darba kārtības jautājuma izskatīšanas laiku.
N.Riekstiņš ierosina padomei I.Putviķa kandidatūru noraidīt, jo I.Putviķis jau agrāk ir ticis
apbalvots ar Zivju fonda Atzinības rakstu un „Zivju fonda Atzinības raksta "Par
ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības nozares attīstībā"”
nolikuma (turpmāk – nolikums) 5.punktā noteikts, ka Atzinības rakstu vienai personai
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nepiešķir atkārtoti. Tādējādi N.Riekstiņš piedāvā izvērtēt un atbalstīt V.Barsukova un
G.Korņilova kandidatūras.
Padome atbalstīja N.Riekstiņa priekšlikumu un nolēma nepiešķirt Zivju fonda
Atzinības rakstu zivju audzētavas „Tome” vadītājam I.Putviķim, jo I.Putviķim šis
apbalvojums ir ticis piešķirts jau agrāk.
Padome nolēma piešķirt Zivju fonda Atzinības rakstu un balvu 150 Ls vērtībā šādām
personām:
1) Vladislavam Barsukovam, Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes
Jūras kontroles daļas Rīgas sektora vadītājam, par ieguldījumu zivju resursu
aizsardzībā;
2) Georgam Korņilovam, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājam, par
sasniegumiem zivsaimniecības zinātniski pētnieciskajā darbā.

4. Par priekšlikumiem Ministru kabineta noteikumu projektiem
„Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos
Nr.388 "Zivju fonda nolikums"” un „Grozījumi Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem"”
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības
departamenta sagatavotajiem Ministru kabineta noteikumu projektiem „Grozījums
Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums"” un
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts
atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"”.
Padomes locekļi izsaka ierosinājumu precizēt atsevišķus minēto Ministru kabineta
noteikumu projektu punktus.
Padome pieņēma zināšanai Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
sagatavotos Ministru kabineta noteikumu projektus „Grozījums Ministru kabineta
1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums"” un „Grozījumi
Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts
atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"”.
Padome uzdeva Zivju fonda padomes sekretariātam pēc padomes locekļu ierosināto
precizējumu veikšanas, elektroniski nosūtīt Ministru kabineta noteikumu projektus
visiem padomes locekļiem.

5. Dažādi jautājumi
5.1. par SIA „LEARDS” atskaiti par makšķerēšanas karšu izplatīšanu un
realizāciju Latvijā 2011.gadā
N.Riekstiņš sīkāk informē padomes locekļus par SIA „LEARDS” atskaiti par
makšķerēšanas karšu izplatīšanu un realizāciju Latvijā 2011.gadā.
Padomes loceklis N.Liskins vēlas uzzināt, kurš normatīvais akts nosaka to, ka konkrētajā
kalendārajā gadā nopirktā makšķerēšanas karte vairs nav derīga nākamajā kalendārajā
gadā, jo viņam par šo tēmu tiekot uzdots daudz jautājumu.
N.Riekstiņš atbild, ka Zemkopības ministrijai ir jau bijusi sarakste par šo jautājumu un
apņemas sniegt N.Liskinam informāciju par minēto saraksti.
Padome pieņēma zināšanai SIA „LEARDS” atskaiti par makšķerēšanas karšu
izplatīšanu un realizāciju Latvijā 2011.gadā.

5

5.2. par problēmām Zivju fonda projektu īstenošanas gaitā sakarā ar grūtībām
zandartu mazuļu iepirkumā
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis J.Ābele pēc N.Riekstiņa, lūguma informē
padomes locekļus, ka Lauku atbalsta dienests ir saņēmis Rēzeknes novada pašvaldības
Mākoņkalna pagasta pārvaldes un Jēkabpils novada pašvaldības vēstules par problēmām
Zivju fonda projektu īstenošanas gaitā sakarā ar grūtībām zandartu mazuļu iepirkumā.
N.Riekstiņš ierosina, ka Lauku atbalsta dienestu varētu lūgt informēt tos atbalsta
saņēmējus, kuriem rodas problēmas ar zandartu mazuļu iepirkumu, par citu atbalsta
saņēmēju rastajiem šīs problēmas risinājumiem.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma pieņemt zināšanai Lauku atbalsta dienestam
adresētās Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes un Jēkabpils
novada pašvaldības vēstules par problēmām Zivju fonda projektu īstenošanas gaitā
sakarā ar grūtībām zandartu mazuļu iepirkumā.
5.3. par izmaiņām Dabas aizsardzības pārvaldei apstiprinātā projekta „Laivas un
laivas motora iegāde” (Zivju fonda 25.04.2012. padomes sēdes protokols
Nr.143, 1.1.11. un 2.1.2.10. apakšpunkts) piešķirtā finansējuma izlietojuma
izdevumu pozīcijās
N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka Lauku atbalsta dienests Zivju fonda padomes
sekretariātam ir darījis zināmas ar padomi nesaskaņotas izmaiņas Dabas aizsardzības
pārvaldes projekta „Laivas un laivas motora iegāde” piešķirtā finansējuma izdevumu
pozīcijās, par ko Dabas aizsardzības pārvalde ir norādījusi tikai minētā projekta pārskatā.
Proti, Dabas aizsardzības pārvalde projekta pārskatā ir atzīmējusi, ka, konsultējoties ar
laivas motoru apkopju un remontdarbu veicējiem, šī institūcija ir pieņēmusi lēmumu
projekta iesniegumā norādītā laivas motora vietā (cena 980 Ls) iegādāties citu laivas
motoru, kurš ir kvalitatīvāks un kuram ir brīvāk pieejams nepieciešamais inventārs apkopju
veikšanai, bet kurš tajā pašā laikā ir ievērojami dārgāks (cena 1866 Ls) nekā sākotnēji
projekta iesniegumā minētais laivas motors. Līdz ar to, lai iekļautos projekta iesniegumam
piešķirtajā finansējuma apjomā, Dabas aizsardzības pārvalde ir iegādājusies lētāku laivu
(cena 514 Ls projekta iesniegumā norādītās cenas 1400 Ls vietā).
Padome pēc domu apmaiņas nolēma izņēmuma kārtā apstiprināt izmaiņas Dabas
aizsardzības pārvaldes projekta „Laivas un laivas motora iegāde” (Zivju fonda
25.04.2012. padomes sēdes protokols Nr.143, 1.1.11. un 2.1.2.10. apakšpunkts)
piešķirtā finansējuma izlietojuma izdevumu pozīcijās, kā arī rakstveidā brīdināt
Dabas aizsardzības pārvaldi par tās veiktajām neatbilstībām projektam piešķirtā
finansējuma izlietojumā un brīdināt, ka atkārtota pārkāpuma gadījumā saņemtais
atbalsts turpmāk būs atmaksājams pilnā apmērā, ja tas tiks pieļauts citu projektu
īstenošanas gaitā.
Tāpat padome nolēma lūgt Lauku atbalsta dienestu gadījumā, ja tā rīcībā nonāk
informācija par būtiskām izmaiņām projektam piešķirtā finansējuma izlietojumā,
neizmaksāt atbalstu atbalsta saņēmējam un nekavējoties informēt Zivju fonda
padomi par projektam piešķirtā finansējuma izlietojuma iespējamo neatbilstību.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 24.10.2012.

J.Ābele

