Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.157

sēdes sākums 2014.gada 15.maijā, plkst.11:00, Rojā

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi J.Lagūns, N.Liskins, T.Trubača, D.Vilkaste, A.Rozefelds, Ē.Urtāns. Sēdē
nepiedalījās padomes locekļi A.Maldups, M.Švarcs, A.Bērziņš, V.Gabrāns, G.Korņilovs.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2014.gadā.
2. Par Zivju fonda finansējumu Ministru kabineta 19.12.1995. noteikumu Nr.388
„Zivju fonda nolikums” 8.4.apakšpunkta izpildei
3. Par jaunas projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanas iespējamību
Zivju fonda pasākumu īstenošanai
4. par Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegumu par avansa maksājuma piešķiršanu
Zivju fonda atbalstītā projekta īstenošanai
5. par Līvānu novada domes iesniegumu par avansa maksājuma piešķiršanu Zivju
fonda atbalstītā projekta īstenošanai

Sēdi vadīja: padomes vadītājs N.Riekstiņš.
Sēdi protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais referents, Zivju fonda padomes sekretariāta
pārstāvis.
N.Riekstiņš vaicā padomes locekļiem, vai viņiem nav iebildumu pret iepriekš izsūtīto
padomes sēdes darba kārtību. Nevienam no padomes locekļiem nav iebildumu, un
padomes sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.
N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka pēc padomes izbraukuma sēdes beigām
padomes locekļiem būs iespēja iepazīties ar Rojas un Mērsraga novada ūdeņu
apsaimniekošanu, kā arī projektiem, kuri tiek realizēti šajos novados, un vietējiem
uzņēmējiem. N.Riekstiņš izsaka pateicību padomes loceklim A.Rozefeldam un padomes
sekretariāta pārstāvim J.Ābelem par izbraukuma sēdes un minētā pasākuma sagatavošanu.

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda
dotācijas veidošanai 2014.gadā
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju fonda
dotācijas veidošanai 2014.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi uz 13.05.2014. veido
274 832 EUR jeb 29,7% no 2014.gada ieņēmumu plāna, kas ir nedaudz mazāk par
ieņēmumu plānā prognozēto apjomu.

Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Ieņēmumi
valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2014. līdz 13.05.2014.” un
pieņēma to zināšanai.

2. Par Zivju fonda finansējumu Ministru kabineta 19.12.1995.
noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums” 8.4.apakšpunkta
izpildei
J.Ābele informē par saņemtajiem pieteikumiem par Zivju fonda līdzekļu maksājumiem par
pašvaldību un Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) pilnvaroto personu iesaistīšanu
zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā par 2012.un 2013.gadu. Viņš
norāda, ka maksājumi 40% apmērā no ieņemtās naudas summas par zveju regulējošo
normatīvo aktu pārkāpumiem, ko 2012.gadā patstāvīgi atklājušas pašvaldību vai VVD
pilnvarotās personas, sastādītu 6602,37 EUR. Savukārt maksājumi 40% apmērā no
ieņemtās naudas summas par zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, ko 2013.gadā
patstāvīgi atklājušas pašvaldību vai VVD pilnvarotās personas, sastādītu 2216,83 EUR.
J.Ābele norāda, ka 2014.gadā padome Zivju fonda līdzekļu maksājumiem par pašvaldību
un VVD pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā jau piešķīrusi 6500 EUR, tomēr uzsver, ka visu iesniegto pieteikumu
apmierināšanai par 2012.un 2013.gadu vēl būtu jāpiešķir 2319,20 EUR, kas kopā ar jau
iepriekš šim mērķim piešķirto summu sastādītu 8819,20 EUR.
Padome nolēma Zivju fonda līdzekļu maksājumiem par pašvaldību un VVD
pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā 40 % apmērā no ieņemtās naudas summas par zveju regulējošo
normatīvo aktu pārkāpumiem, ko 2012.un 2013.gadā patstāvīgi atklājušas pašvaldību
vai VVD pilnvarotās personas, papildus iepriekš iedalītajiem 6500,00 EUR iedalīt vēl
2319,20 EUR.

3. Par jaunas projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas
izsludināšanas iespējamību Zivju fonda pasākumu
īstenošanai
N.Riekstiņš norāda, ka pēc šī protokola 2.punktā minētās papildus līdzekļu piešķiršanas
Zivju fonda līdzekļu maksājumiem par pašvaldību un VVD pilnvaroto personu iesaistīšanu
zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā Zivju fonda līdzekļu atlikums
sastāda 36 700,19 EUR. Viņš ierosina šos līdzekļus izmantot, izsludinot oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis” projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu Zivju fonda
pasākumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”, jo šī pasākuma projekti ir salīdzinoši ātrāk
īstenojami un minētais pasākums ir ļoti nozīmīgs Zivju fonda atbalsta virziens.
Padome atbalstīja N.Riekstiņa ierosinājumu un nolēma izsludināt oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” otro 2014.gada projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu Zivju
fonda pasākumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ar kopējo kārtai
pieejamo atbalsta apmēru 36 700,00 EUR, nosakot projektu iesniegumu iesniegšanas
termiņu no 2014.gada 15.jūlija līdz 2014.gada 15.augustam.
2

Padome arī nolēma, ka šai Zivju fonda projektu iesniegšanas kārtai iesniegtie
projekti, kuri projektu vērtēšanas rezultātā neiegūs pietiekošu punktu summu, lai
varētu saņemt Zivju fonda atbalstu (paliks „aiz svītras”), netiks pilnībā noraidīti, bet
gan ar padomes lēmumu saglabāti „rezervē”, lai iespējamības gadījumā, kad kāda
projekta neīstenošanas rezultātā atbrīvotos Zivju fonda finansējums, šādus „aiz
svītras” palikušos projektus varētu atbalstīt.

4. Par Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegumu par avansa
maksājuma piešķiršanu Zivju fonda atbalstītā projekta
īstenošanai
Pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes 28.04.2014. vēstuli Nr.1.16/13/2014-N,
Zivju fonda padome nolēma piešķirt avansu 50 procentu apmērā no kopējā projektam
piešķirtā finansējuma Zivju fonda padomes 17.04.2014. sēdē atbalstītajam (Zivju fonda
padomes sēdes protokola Nr.156 apakšpunkts 3.2.4.) Dabas aizsardzības pārvaldes
projektam „Mūsdienu zivju resursu aizsardzība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās,
izmantojot modernās tehnoloģijas”.

5. Par Līvānu novada domes iesniegumu par avansa
maksājuma piešķiršanu Zivju fonda atbalstītā projekta
īstenošanai
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 09.05.2014. vēstuli Nr.2-1.6./14/1420, Zivju fonda
padome nolēma piešķirt avansu 50 procentu apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma Zivju fonda padomes 27.03.2014. sēdē atbalstītajam (Zivju fonda padomes
sēdes protokola Nr.155 apakšpunkts 3.13.) Līvānu novada domes projektam „Zivju resursu
pavairošana Daugavas upes baseinā - 2 kārta”.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 22.05.2014.

J.Ābele
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