Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.150

Rīgā

sēdes sākums 2013.gada 16.maijā, plkst.8:15

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

DARBA KĀRTĪBA
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2013.gadā.
2. Ar Zemkopības ministrijas 2013.gada 7.maija lēmumu Nr.7.1 -2/4/1973/2013 atceltā
Zivju fonda padomes 2013.gada gada 20.marta lēmuma pārskatīšana saistībā ar
padomes lēmuma daļu par Dagdas novada pašvaldības projekta iesnieguma „Zivju
resursu pavairošana Dagdas novada ūdenstilpēs” noraidīšanu un neiekļaušanu
turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā (protokols Nr.148, 3.2.6. apakšpunkts).
3. Par avansa piešķiršanu Zivju fonda padomes atbalstītajam Valsts vides dienesta
Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes projektam „Zivju resursu izmantošanas
monitoringa organizēšana Latvijā” (Zivju fonda padomes sēdes protokola Nr.149
apakšpunkts 3.1.1.).
4. Par avansa piešķiršanu Zivju fonda padomes atbalstītajam Daugavpils Universitātes
projektam „Taimiņu (Salmo trutta L.) mākslīgi atražojamās populācijas ģenētisko
parametru izvērtēšana” (Zivju fonda padomes sēdes protokola Nr.149 apakšpunkts
3.2.10.).
5. Par Lauku atbalsta dienesta sagatavotajiem četru īstenoto Zivju fonda projektu
kontroles ziņojumiem.
6. Iespējamo grozījumu apspriešana Ministru kabineta 02.03.2010.noteikumos Nr.215
„Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem” par gadījumiem atteikumam piešķirt atbalstu un nevērtēt
projekta iesniegumu.

Sēdi vadīja: N.Riekstiņš, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors,
Zivju fonda padomes vadītājs.
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 2013.gadā
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju fonda
dotācijas veidošanai 2013.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi uz 14.05.2013. veido
322 456 Ls jeb 49,6% no 2013.gada ieņēmumu plāna, kas attiecīgajam periodam ir ievērojami
labāk, nekā sākotnēji tika plānots.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Ieņēmumi valsts
budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2013. līdz 14.05.2013.” un pieņēma
to zināšanai.

2. Ar Zemkopības ministrijas 2013.gada 7.maija lēmumu Nr.7.1 2/4/1973/2013 atceltā Zivju fonda padomes 2013.gada gada 20.marta
lēmuma pārskatīšana saistībā ar padomes lēmuma daļu par Dagdas
novada pašvaldības projekta iesnieguma „Zivju resursu pavairošana
Dagdas novada ūdenstilpēs” noraidīšanu un neiekļaušanu turpmākajā
projektu vērtēšanas procedūrā (protokols Nr.148, 3.2.6. apakšpunkts).
N.Riekstiņš informē, ka Zemkopības ministrija (turpmāk arī – Ministrija) 2013.gada 10.aprīlī
ir saņēmusi Dagdas novada pašvaldības (turpmāk arī – Pašvaldība) iesniegumu par Zivju
fonda padomes 2013.gada 20.marta lēmuma atcelšanu, ar kuru tika noraidīts Pašvaldības
projekta iesniegums „Zivju resursu pavairošana Dagdas novada ūdenstilpēs” (protokols
Nr.148, 3.2.6.apakšpunkts). Viņš norāda, ka Ministrija ar 2013.gada 7.maija lēmumu Nr.7.1 2/4/1973/2013 nolēma atcelt Zivju fonda padomes 2013.gada 20.marta lēmumu daļā par
Dagdas novada pašvaldības projekta iesnieguma „Zivju resursu pavairošana Dagdas novada
ūdenstilpēs” noraidīšanu un neiekļaušanu turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā
(protokols Nr.148, 3.2.6.apakšpunkts). N.Riekstiņš paskaidro, ka līdz ar to padomei būtu
nepieciešams veikt minētā Dagdas novada pašvaldības projekta iesnieguma vērtēšanu un
jauna lēmuma pieņemšanu atbilstoši projekta novērtējumam.
Tāpat N.Riekstiņš atzīmē, ka ir norādījis Ministrijai, ka Pašvaldība, neskatoties uz to, ka tā
Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas –
makšķerēšanas – kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.574) noteiktajā kārtībā ir iesniegusi
Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – LAD) „Pārskatu par licencēto makšķerēšanu”, tā nav pilnā
mērā izpildījusi MK noteikumu Nr.574 prasības un līdz 2013.gada 20.martam kā licencētās
makšķerēšanas organizētāja (saskaņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR” un Valsts vides dienesta pārstāvju sniegto informāciju) nebija
iesniegusi attiecīgajās institūcijās MK noteikumu Nr.574 8.8. un 8.11.apakšpunktā paredzētos
pārskatus un ziņas par Dagdas ezeru un Ežezeru, kuros ir organizēta licencētā makšķerēšana.
N.Riekstiņš uzsver, ka minētie pārskati un ziņas ir būtiski, lai attiecīgās institūcijas varētu
izvērtēt zivju ielaišanas pamatotību attiecīgajos ūdeņos un padomei, izskatot projektu
pieteikumus, būtu skaidra projekta atbilstība paredzētajam mērķim. N.Riekstiņš ierosina par
minēto MK noteikumu Nr.574 prasību neizpildi papildus norādīt arī vēstulē, ar kuru
Pašvaldībai tiks paziņots padomes pārskatītais lēmums. Padome atbalstīja N.Riekstiņa
ierosinājumu.
Padomes locekļi pirms projekta vērtēšanas procedūras aizpilda un paraksta apliecinājumu par
personīgo neieinteresētību Zivju fonda pasākumam „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs,
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kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”
2013.gada pirmajā kārtā iesniegtā Dagdas novada pašvaldības projekta „Zivju resursu
pavairošana Dagdas novada ūdenstilpnēs” vērtēšanā un iesniedz tos padomes sekretariātam.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas saskaņā ar padomes sekretariāta veikto projektu
iesnieguma vērtēšanas datu apkopojumu, Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Dagdas novada ūdenstilpnēs” saņēma novērtējumu 45,63 punkti
(punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju skaitu). Līdz ar to minētais Dagdas novada
pašvaldības projekta iesniegums, ievērojot citu augstāku vērtējumu saņēmušo projektu
vērtējuma secību, neiekļāvās padomes 20.03.2013. sēdes vērtējuma rezultātā sarindoto
projektu kārtai izsludinātā finansējuma summā, kas bija pieejama Zivju fonda pasākumam
„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”. Pēdējā zemāku vērtējumu saņēmušā projekta, kas vēl
iekļāvās izsludinātajā finansējuma summā, novērtējums sasniedza 52,78 punktus.
Pēc projekta vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 29.pantu un
Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju fonda nolikums”
8.2.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma lēmumu nepiešķirt finansējumu
pasākumam „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” 2013.gada
pirmajā kārtā iesniegtajam Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegumam „Zivju
resursu pavairošana Dagdas novada ūdenstilpnēs”, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu.
Padome nolēma papildus norādīt Pašvaldībai par Ministru kabineta 2003.gada
14.oktobra noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība”
prasību ievērošanas nodrošināšanu attiecībā uz šo noteikumu 8.8. un 8.11.apakšpunktā
paredzēto pārskatu un ziņu par Dagdas ezeru un Ežezeru, kuros ir organizēta licencētā
makšķerēšana, iesniegšanu attiecīgajās institūcijās (Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, Valsts vides dienests), jo šī informācija
ir būtiska zivju ielaišanas pamatotības izvērtēšanai attiecīgajās ūdenstilpēs.

3. Par avansa piešķiršanu Zivju fonda padomes atbalstītajam Valsts vides
dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes projektam „Zivju resursu
izmantošanas monitoringa organizēšana Latvijā” (Zivju fonda padomes
sēdes protokola Nr.149 apakšpunkts 3.1.1.).
Pamatojoties uz Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes 26.04.2013.
iesniegumu Nr.10.1-28/414, Zivju fonda padome nolēma piešķirt avansu 50 procentu apmērā
no kopējā projektam piešķirtā finansējuma Zivju fonda padomes 19.04.2013. sēdē
atbalstītajam (Zivju fonda padomes sēdes protokola Nr.149 apakšpunkts 3.1.1.) Valsts vides
dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes projektam „Zivju resursu izmantošanas monitoringa
organizēšana Latvijā”.
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4. Par avansa piešķiršanu Zivju fonda padomes atbalstītajam Daugavpils
Universitātes projektam „Taimiņu (Salmo trutta L.) mākslīgi
atražojamās populācijas ģenētisko parametru izvērtēšana” (Zivju fonda
padomes sēdes protokola Nr.149 apakšpunkts 3.2.10.).
Pamatojoties uz Daugavpils Universitātes 07.05.2013. iesniegumu Nr.14-11/149, Zivju fonda
padome nolēma piešķirt avansu 899,00 Ls apmērā Zivju fonda padomes 19.04.2013. sēdē
atbalstītajam (Zivju fonda padomes sēdes protokola Nr.149 apakšpunkts 3.2.10.) Daugavpils
Universitātes projektam „Taimiņu (Salmo trutta L.) mākslīgi atražojamās populācijas
ģenētisko parametru izvērtēšana”.

5. Par Lauku atbalsta dienesta sagatavotajiem četru īstenoto Zivju fonda
projektu kontroles ziņojumiem.
Padome pieņēma zināšanai Lauku atbalsta dienesta sagatavotos kontroles ziņojumus par
četriem 2012.gadā īstenotajiem Zivju fonda projektiem.

6. Iespējamo grozījumu apspriešana Ministru kabineta
02.03.2010.noteikumos Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
par gadījumiem atteikumam piešķirt atbalstu un nevērtēt projekta
iesniegumu.
Padome atbalstīja padomes sekretariāta ierosinājumu grozījumiem Ministru kabineta
02.03.2010.noteikumos Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” par atteikuma gadījumiem piešķirt atbalstu un
nevērtēt projekta iesniegumu ar nosacījumu, ka grozījumu priekšlikumā vēl nepieciešams
veikt redakcionāla rakstura labojumus, padarot tos lakoniskākus un sabiedrībai labāk
uztveramus.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 28.05.2013.

J.Ābele

4

