PROTOKOLS
Rīgā
2017.gada 18.oktobrī

Nr.4.1-28e/6/2017
Zivju fonda padomes 178. sēde

sēdes sākums 2017.gada 11.oktobrī, plkst.10:00
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi V.Šantars, V.Gabrāns, E.Šmite, Ē.Urtāns, A.Rozefelds, D.Ustups,
D.Vilkaste, R.Derkačs. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi M.Švarcs, A.Maldups,
A.Bērziņš.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2017. gadā.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3. kārtai
iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes
uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem
3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3. kārtai
iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu
finansējumu
4. par Zemkopības ministrijas tiesvedības lietas pret SIA “LEARDS” (iemaksas
neveikšana Zivju fondā par 2016. gadā realizētajām makšķerēšanas kartēm)
izdevumu apmaksu no Zivju fonda administratīvo izdevumu līdzekļiem
5. Zivju fonda atzinības raksta kandidātu izvērtēšana un lēmuma par atzinības
rakstu piešķiršanu pieņemšana.
Sēdi vadīja: padomes vadītājs N.Riekstiņš.
Sēdi protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu 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.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2017.gadā.
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos
Zivju fonda dotācijas veidošanai 2017.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz
09.10.2017 veido 1 617 656 EUR jeb 174,8 % no 2017.gada ieņēmumu plāna, kas

nozīmē, ka ir ievērojami pārsniegts 2016.gada ieņēmumu plānā prognozētais apjoms.
Šī pārpilde izveidojusies galvenokārt sakarā ar kādas juridiskas personas iemaksu
atbilstoši tiesas spriedumam par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem vairāk
nekā 600 000 EUR apmērā.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no
01.01.2017. līdz 09.10.2017.” un pieņēma to zināšanai.
2) Tāpat N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda padomes sekretariāta
sagatavoto pārskatu „Zivju fonda 2017.gada budžeta dotācijas izlietojums
27.09.2017.”. Viņš norāda, ka gadījumā, ja pilnā apmērā tiktu atbalstīti visi pasākuma
“Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3. kārtai iesniegtie projekti, veidotos
apmēram 500 EUR Zivju fonda pasākumu finansēšanai pieejamā finansējuma deficīts,
kuru gan pilnībā varētu nosegt ar Zivju fonda administratīvā finansējuma atlikumu.
Tomēr, N.Riekstiņš uzsver, ka, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi un to ka
padomes sēdes norises brīdī pabeigta ir tikai nedaudz vairāk kā trešdaļa no visiem
padomes apstiprinātajiem projektiem, š.g. oktobrī un novembrī Zivju fonda projektu
īstenošanas rezultātā visticamāk izveidosies finansējuma atlikums, ar ko varēs nosegt
minēto iespējamo finansējuma deficītu, nenovirzot papildus līdzekļus no Zivju fonda
administratīvā finansējuma sadaļas.
N.Riekstiņš arī informē padomes locekļus “Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) 2018. gada vienošanos un domstarpību protokolā” minēto
vienošanos attiecībā uz Zivju fondu, kurā paredzēts Zemkopības ministrijai iesniegt
priekšlikumu likumprojekta “Par valsts budžetu 2018.gadam” izskatīšanai Saeimā
otrajā lasījumā par dotācijas un attiecīgo izdevumu palielinājumu Zivju fondam
2018.gadam, kas nepārsniedz ieņēmumu, kas noteikti Zvejniecības likuma 28.panta
otrajā daļā, prognozes palielinājumu. N.Riekstiņš norāda, ka līdz ar to ir pamatotas
cerības, ka 2018.gadā iespējams būtisks Zivju fonda valsts budžeta dotācijas
palielinājums.
Padome iepazinās ar padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Zivju fonda
2017.gada budžeta dotācijas izlietojums 27.09.2017.” un pieņēma to zināšanai.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3. kārtai
iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes
uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem
N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti pieci projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3.kārtai. Pasākuma kārtai
iesniegtajos projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 18 005,20 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais atbalsta apmērs
ir 20 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais finansējums
nepārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto atbalsta apmēru.
Pasākuma projektu iesniegumu 2017.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja padomes sēdē klātesošo projektu iesniedzēju sniegto
informāciju un atbildes uz padomes locekļu jautājumiem, kā arī padomes locekļu
E.Šmites un D.Ustupa sagatavotos atzinumus par iesniegtajiem projektiem.
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Uz padomes sēdi bija ieradušies sekojoši projektu iesniedzēju pārstāvji, kas atbilstoši
pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem (projektu
nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 3.punktā un protokola
pielikumā):
1)
projekts Nr.1.3. – K.Udrass, Limbažu novada domes aģentūras “ALDA”
pilnvarotā persona;
2)
projekts Nr.1.4. – R.Mauliņš, Ādažu pašvaldības policijas inspektors;
3)
projekts Nr.1.5. – E.Sproģis, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles
departamenta Iekšējo ūdeņu kontroles daļas vadītājs, I.Ivaņinoka, Valsts vides
dienesta Jūras kontroles departamenta projektu vadītāja.
3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3. kārtai
iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu
finansējumu
Pēc 2017.gada trešajā projektu iesniegšanas kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumam
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” iesniegto projektu apspriešanas padome
pāriet pie projektu iesniegumu vērtēšanas procedūras.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras aizpilda un paraksta
apliecinājumus par personīgo neieinteresētību vai sevis atstatīšanu no konkrētu
projektu vērtēšanas un iesniedz tos padomes sekretariātam.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas saskaņā ar padomes sekretariāta veikto
projektu iesniegumu vērtēšanas datu apkopojumu, pasākumam „Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība” iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī protokola
pielikumā atspoguļoto novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju
skaitu).
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa bija
mazāka (18 005,20 EUR) par pasākuma iesniegšanas kārtai izsludināto finansējumu
(20 000 EUR).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā
finansējuma summā, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību, iekļāvās visi
vērtēšanai virzītie projekti.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29.pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388
„Zivju fonda nolikums” 8.3.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādus
lēmumus par finansējuma piešķiršanu pasākumam „Zivju resursu aizsardzības
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
3.1.

Projekts Nr.1.1. Ādažu pašvaldības policijas projekts “Zivju resursu
aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs”

1) Piešķirt projektam finansējumu 3 265,20 EUR apmērā.
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2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.

Projekts Nr.1.2. Riebiņu novada domes projekts “Zivju resursu
aizsardzības pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpēs”

1) Piešķirt projektam finansējumu 5 000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.3.

Projekts Nr.1.3. Limbažu novada pašvaldības projekts “Zivju resursu
aizsardzība Limbažu Lielezerā, Limbažu Dūņezerā un Augstrozes
Lielezerā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 850,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.4.

Projekts Nr.1.4. Saulkrastu novada domes projekts “Aprīkojuma iegāde
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Saulkrastu novadā”
Piešķirt projektam finansējumu 4 140,00 EUR apmērā.

3.5.

Projekts Nr.1.5. Valsts vides dienesta projekts “Zvejas kontroles
aprīkojuma uzlabošana un ilgtspējas nodrošināšana”

1) Piešķirt projektam finansējumu 4 750,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
Padome papildus par pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
trešajai kārtai iesniegtajiem projektiem nolēma, ka gadījumos, kad par kādu no
padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 3.punktā norādītajiem projektiem tiek
iesniegti avansa pieprasījumi, atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt avansa
maksājumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru
kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"
pieļaujamo avansa apmēra lielumu.
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4. par Zemkopības ministrijas tiesvedības lietas pret SIA “LEARDS” (iemaksas
neveikšana Zivju fondā par 2016. gadā realizētajām makšķerēšanas kartēm)
izdevumu apmaksu no Zivju fonda administratīvo izdevumu līdzekļiem
Padomes vadītājs N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zemkopības ministrijas
vēršanos tiesā pret SIA “LEARDS”, kura nav samaksājusi valsts budžetā daļu no
maksājumiem par 2016.gadā realizētajām makšķerēšanas kartēm un kuras parāds
Zemkopības ministrijai ir 295 593,00 EUR (prasības pieteikumu par līguma saistību
izpildi, parāda un tiesāšanās izdevumu piedziņu Zemkopības ministrija 2017.gada 4.
oktobrī nosūtījusi izskatīšanai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā).
N.Riekstiņš norāda, ka Zemkopības ministrija saistībā ar prasības pieteikuma
iesniegšanu tiesā pret SIA “LEARDS” valsts nodevā ir samaksājusi 4556,62 EUR un
lūdz padomes locekļus atbalstīt šo izdevumu kompensēšanu Zemkopības ministrijai
no Zivju fonda līdzekļiem, jo ieņēmumi valsts budžetā par realizētajām
makšķerēšanas kartēm ir viens no Zivju fonda dotācijas veidošanas avotiem.
Padome nolēma:
1) atbalstīt iemaksas veikšanu no Zivju fonda administratīvo izdevumu
līdzekļiem 4556,62 EUR apmērā Zemkopības ministrijas norādītajā
kontā, lai kompensētu Zemkopības ministrijas izdevumus par valsts
nodevas apmaksu saistībā ar prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā pret
SIA “LEARDS”;
2) šī lēmuma 1) punktā minētās iemaksas veikšanas nodrošināšanai novirzīt
Zivju fonda administratīvo izdevumu finansējuma sadaļas papildināšanai
kopumā 4556,62 EUR no Zivju fonda finansējuma atlikuma, kas
izveidojies no atsevišķiem Zivju fonda pasākumiem izsludinātā
finansējuma pārpalikuma, kā arī finanšu līdzekļu atlikumam, kas līdz
2017.gada beigām potenciāli varētu rasties Zivju fonda padomes
apstiprināto projektu īstenošanas gaitā;
3) pēc šī lēmuma 2) punktā minētās summas (4556,62 EUR) novirzīšanas
Zivju
fonda
administratīvo
izdevumu
finansējuma
sadaļas
papildināšanai, visus turpmākos finanšu līdzekļu atlikumus, kas līdz
2017.gada beigām potenciāli varētu rasties Zivju fonda padomes
apstiprināto projektu īstenošanas gaitā, arī novirzīt Zivju fonda
administratīvo izdevumu finansējuma sadaļas papildināšanai.

5. Zivju fonda atzinības raksta kandidātu izvērtēšana un lēmuma par atzinības
raksta piešķiršanu pieņemšana.
N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka padomes sekretariātā ir saņemti trīs
pieteikumi, kuros ir rosināta trīs personu apbalvošana ar Zivju fonda atzinības rakstu.
Valsts vides dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja A.Stašāne ir ierosinājusi
apbalvot Imantu Hamani – Valsts vides dienesta Madonas Reģionālās vides pārvaldes
Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vecāko inspektoru.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” direktors
A.Bērziņš ir ierosinājis ar Zivju fonda atzinības rakstu apbalvot šādas personas:
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1) Jāni Balodi, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
“BIOR” zivju audzētavas “Tome” filiāles – zivju audzētavas “Kārļi” –
vadītāju;
2) Rutu Medni, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta “BIOR” Zivju resursu departamenta Akvakultūras un ihtiopatoloģijas
nodaļas vadītāju.
Padomes locekle E.Šmite, ņemot vērā Valsts vides dienesta iesniegto pieteikumu
apbalvošanai ar atzinības rakstu, atstata sevi no piedalīšanās domu apmaiņā un
lēmuma pieņemšanā par kandidātu I.Hamani, kas ieteikts apbalvošanai ar Zivju fonda
atzinības rakstu.
Padomes loceklis D.Ustups, ņemot vērā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskā institūta „BIOR” direktora A.Bērziņa iesniegtos pieteikumus
apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu, atstata sevi no piedalīšanās domu
apmaiņā un lēmuma pieņemšanā par kandidātiem J.Balodi un R.Medni.
N.Riekstiņš piedāvā padomes locekļiem izvērtēt iesniegumos ieteikto kandidatūru
atbalstīšanu apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu, ņemot vērā Zivju fonda
atzinības raksta nolikumu, kurā ir noteikts, ka atzinības rakstu pasniedz ne vairāk kā
trīs personām viena kalendārā gada laikā.
Padome pēc izvirzīto kandidatūru apspriešanas nolēma piešķirt Zivju fonda
atzinības rakstu un balvu 500 EUR vērtībā katrai no šādām personām:
1) Imantam Hamanim – Valsts vides dienesta Madonas Reģionālās vides
pārvaldes Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vecākajam inspektoram
(lēmuma pieņemšanā par šo kandidātu nepiedalās padomes locekle E.Šmite);
2) Jānim Balodim, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” filiāles “Kārļi” vadītājam
(lēmuma pieņemšanā par šo kandidātu nepiedalās padomes loceklis
D.Ustups);
3) Rutai Mednei, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta Akvakultūras un
ihtiopatoloģijas nodaļas vadītājai (lēmuma pieņemšanā par šo kandidātu
nepiedalās padomes loceklis D.Ustups).
Padome pilnvaroja Zemkopības ministriju organizēt Zivju fonda atzinības
rakstu noformēšanu un pasniegšanu.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš
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