PROTOKOLS
Rīgā
2017.gada 13.jūnijā

Nr.4.1-28e/5/2017
Zivju fonda padomes 177. sēde

Kuldīgā

sēdes sākums 2017.gada 9.jūnijā, plkst.10:00

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi D.Ustups, A.Rozefelds, M.Švarcs, V.Gabrāns, Ē.Urtāns, V.Šantars.
Sēdē nepiedalījās padomes locekļi R.Derkačs, A.Bērziņš, E.Šmite, D.Vilkaste,
A.Maldups.
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” otrajai kārtai
iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes
uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem
3. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
3.1. pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” (otrā kārta);
3.2. pasākums “Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta
pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā”.
4. Dažādi jautājumi:
4.1. par 2017.gada 3.projektu iesniegšanas kārtas izsludināšanu Zivju fonda
pasākumam.

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 valsts budžeta dotācijas izlietojumu
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos
Zivju fonda dotācijas veidošanai 2017.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz
07.06.2017. veidoja 1 264 045,16 EUR jeb 136,7 % no 2017.gada ieņēmumu plāna,
kas nozīmē, ka 2017.gadā ieņēmumu plāns jau ir pārpildīts. 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 10.04.2017.” un pieņēma to zināšanai.
2) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda 2017.gada valsts budžeta
dotācijas 717 777 EUR izlietojumu līdz 08.06.2017. Viņš norāda, ka, atbalstot
2017.gada pirmajā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā iesniegtos projektus,
padome līdz šim ir piešķīrusi Zivju fonda finansējumu kopumā 677 095,42 EUR
apmērā 127 projektu īstenošanai.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Zivju fonda 2017.gada valsts budžeta dotācijas 717 777 EUR izlietojums” un
pieņēma to zināšanai.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” otrajai 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 pasākumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”. Pasākumam iesniegtajos
projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 21 101,15 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 40 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos
pieprasītais finansējums nepārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā
izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru.
Pasākuma projektu iesniegumu 2017.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja viena projekta iesniedzēja sniegto informāciju un atbildes
uz padomes locekļu jautājumiem, kā arī N.Riekstiņš nolasīja padomes locekles
D.Vilkastes sagatavotos atzinumus par iesniegtajiem projektiem.
Uz padomes sēdi bija ieradusies projekta Nr.1.1. (Ogres novada pašvaldības projekta
iesniegums “Plaužu un Lobes ezeru apsaimniekošanas materiāltehniskā
nodrošinājuma iegāde”) pārstāve L.Danenfelde, kas atbilstoši padomes locekļu
pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par šo projektu.
Par projektu Nr.1.4. informāciju sniedza padomes loceklis M.Švarcs.
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3. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu.
Pēc 2017.gada otrajā 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).
3.1.

pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes
vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” (otrā
kārta)

Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa bija
mazāka (21 101,15 EUR) par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu
(40 000 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:
3.1.1. Projekts Nr.1.1. Ogres novada pašvaldības projekts “Plaužu un
Lobes ezeru apsaimniekošanas materiāltehniskā nodrošinājuma
iegāde”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5000,00 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
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3.1.2. Projekts
Nr.1.2. Madonas
novada
pašvaldības
projekts
“Termokameras iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3442,50 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.
3.1.3. Projekts Nr.1.3. Riebiņu novada domes projekts “Zivju resursu
kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana
Riebiņu novada ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5000,00 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.
3.1.4. Projekts Nr.1.4. Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Zivju
resursu aizsardzība un uzraudzība Lubāna mitrājā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4710,00 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 40% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.1.5. Projekts Nr.1.5. Reģionālās pašvaldības policijas projekts
“Bezpilota lidaparāta, binokļa un divu gopro tipa kameru iegāde
zivju resursu aizsardzībai”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2948,65 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam iesniegt Lauku atbalsta dienestā precizētu projekta tāmi
(projekta iesnieguma sadaļa B.5.8. “Projekta izmaksas”), kurā tiktu skaidri
norādīts projekta Zivju fonda finansējuma un līdzfinansējuma sadalījums pa
projekta izmaksu pozīcijām.
3) 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”
otrajai kārtai iesniegtajiem projektiem nolēma:
1) gadījumos, kad par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola
3.1.apakšpunktā norādītajiem projektiem papildus jau iesniegtajiem
avansa pieprasījumiem turpmāk tiek iesniegti arī citi avansa
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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;
2) projektos, kuros ir paredzēta bezpilota lidaparātu (dronu) iegāde,
projekta iesniedzējam pirms šo ierīču ekspluatācijas uzsākšanas
jānodrošina personāla kvalificēta apmācība rīcībai ar minētajām ierīcēm,
ko apliecina izsniegtais sertifikāts, jāsaņem atbilstošas ierīču garantijas
apliecības no ierīču pārdevēja un jāsaskaņo ierīču paredzētā darbība ar
Datu valsts inspekciju;
3) projektos, kuros ir paredzēta videokameru iegāde, projekta iesniedzējam
pirms šo ierīču ekspluatācijas uzsākšanas jānodrošina ierīču paredzētās
darbības saskaņošana ar Datu valsts inspekciju.
3.2.

pasākums “Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta
pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles
darbību nodrošināšanā”

Pamatojoties uz padomes 17.01.2017.sēdē pieņemto lēmumu par pasākumam
“Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu
iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā (maksājumiem
par 2016.gadu)” indikatīvi noteikto finansējuma apjomu un pasākuma projektu
pieteikšanas kārtas izsludināšanu (padomes 17.01.2017.sēdes protokols Nr. 4.128e/1/2017; 2. un 3.punkts), ievērojot minētā pasākuma projektu iesniegšanas kārtā
(no 25.01.2017. līdz 30.04.2017.) 2017.gadā iesniegtos Raunas novada domes,
Alūksnes novada pašvaldības un Riebiņu novada domes projektu iesniegumus, lai
tiktu nodrošināta Ministru kabineta 19.12.1995. noteikumu Nr.388 „Zivju fonda
nolikums” (turpmāk – Zivju fonda nolikums) 8.4.apakšpunkta izpilde, padome
nolēma:
atbilstoši padomes sekretariāta pārbaudītajiem Sodu reģistra un Valsts kases
datiem, apstiprināt šādu naudas summu izmaksu projektu iesniedzējiem, kas
atbilstoši Zivju fonda nolikumam sastādītu 40% no faktiski Valsts kasē
ieskaitītās soda naudas summas par pašvaldību pilnvaroto personu 2016.gadā
patstāvīgi atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem:
1) Raunas novada domei – 182,00 EUR;
2) Alūksnes novada pašvaldībai – 80,00 EUR;
3) Riebiņu novada domei – 56,00 EUR.
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4. Dažādi jautājumi
4.1.

par 2017.gada 3.projektu iesniegšanas kārtas izsludināšanu Zivju fonda
pasākumam

Padomes sekretariāts informē, ka, ņemot vērā šajā padomes sēdē izskatītajiem
projektiem piešķirto finansējumu, Zivju fonda pasākumiem paredzētā finansējuma
precīzais atlikums padomes sēdes dienā veido 13 485,43 EUR.
Padome nolēma izsludināt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” projektu
iesniegumu iesniegšanas trešo kārtu Zivju fonda pasākumam “Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē
ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”
– no 2017.gada 1. līdz 30.septembrim, ievērojot nosacījumu, ka viena projekta
iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma
nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 5 000 EUR. Kopējo pasākuma kārtai
pieejamo atbalsta apmēru, kas sastādītos no Zivju fonda pasākumu projektu
īstenošanai izsludinātā esošā finansējuma atlikuma 13 485,43 EUR un iespējamā
papildus atlikuma, kurš veidotos, īstenojot padomes atbalstītos projektus vai
atsakoties no padomes atbalstīto projektu īstenošanas, padomes sekretariātam
pirms projektu iesniegumu trešās kārtas izsludināšanas precizēt elektroniskās
saziņas ceļā (nesasaucot padomes sēdi) 2017.gada augusta otrajā pusē.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš
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