Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.151

Rīgā

sēdes sākums 2013.gada 22.oktobrī, plkst.10:00

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

DARBA KĀRTĪBA
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai un
Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2013.gadā.
2. Zivju fonda Atzinības raksta kandidātu izvērtēšana un lēmuma par Atzinības
raksta piešķiršanu pieņemšana.
3. Dažādi jautājumi:
3.1. par SIA „LEARDS” atskaiti par makšķerēšanas karšu izplatīšanu un realizāciju
Latvijas Republikas teritorijā 2012.gadā;
3.2. par Aglonas novada domes iesniegumu par projektam piešķirtās naudas
novirzīšanu citiem mērķiem;
3.3. par Valsts vides dienesta iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu projektam;
3.4. par Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegumu par projekta nodošanu izpildei citai
organizācijai;
3.5. par Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes iesniegumu par
projekta termiņa pagarināšanu;
3.6. par Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes iesniegumu par
projekta termiņa pagarināšanu;
3.7. par Riebiņu novada domes iesniegumu par projekta termiņa pagarināšanu;
3.8. par Zivju fonda līdzekļu atlikuma izlietojumu.
Sēdi vadīja: padomes vadītājs N. Riekstiņš.
Protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais referents, padomes sekretariāta pārstāvis.

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas
veidošanai un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2013.gadā
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju
fonda dotācijas veidošanai 2013.gadā. Viņš atzīmē ļoti pozitīvu tendenci ieņēmumu
daļas pieaugumam un norāda, ka šie ieņēmumi uz 20.10.2013. veido 730 099 Ls jeb
112,3% no 2013.gada ieņēmumu plāna.
Padome iepazinās ar padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Ieņēmumi valsts
budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2013. līdz 20.10.2013.”
un pieņēma to zināšanai.
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2) Tāpat N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda padomes sekretariāta
sagatavoto pārskatu „Zivju fonda 2013.gada budžeta dotācijas izlietojums līdz
21.10.2013.”. Viņš norāda, ka Zivju fondam 2013.gadam paredzēto līdzekļu atlikums,
kas ietver līdz padomes sēdei īstenošanai atteikto projektu finansējuma atlikumu un vēl
neizlietoto administratīvo izdevumu atlikumu, uz 2013.gada 21.oktobri sastāda
3 994,49 Ls. No šīs summas 887,66 Ls veido administratīvo izdevumu atlikums, kas
līdz gada beigām visdrīzāk tiks izlietots.
Padome iepazinās ar padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Zivju fonda
2013.gada budžeta dotācijas izlietojums līdz 21.10.2013.” un pieņēma to zināšanai,
kā arī sēdes darba kārtības 3.punkta apspriešanas vajadzībām.

2. 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
par personu apbalvošanu ar Zivju fonda Atzinības rakstu.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” (turpmāk –
BIOR) zivju audzētavas „Tome” vadītājs I.Putviķis ir ierosinājis apbalvošanai Aivaru
Ignatovu, BIOR zivju audzētavas „Tome” filiāles „Dole” vadītāju.
BIOR direktora p.i. O.Valciņa ir ierosinājusi apbalvošanai Ivo Šicu, BIOR Zivju resursu
pētniecības departamenta Jūras nodaļas pētnieku.
Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Iekšējo ūdeņu kontroles daļas vadītājs
N.Liskins ir ierosinājis apbalvošanai Juriju Skribānu, Valsts vides dienesta Jelgavas
reģionālās vides pārvaldes Resursu kontroles sektora vadītāju.
Padomes locekļi A.Bērziņš un G.Korņilovs, ņemot vērā BIOR pārstāvju iesniegtos
pieteikumus apbalvošanai ar Atzinības rakstu, atstata sevi no piedalīšanās domu apmaiņā
un lēmuma pieņemšanā par kandidātiem A.Ignatovu un I.Šicu, kas ieteikti apbalvošanai ar
Zivju fonda Atzinības rakstu.
Padomes loceklis N.Liskins ņemot vērā Valsts vides dienesta pārstāvja iesniegto
pieteikumu apbalvošanai ar Atzinības rakstu, atstata sevi no piedalīšanās domu apmaiņā un
lēmuma pieņemšanā par kandidātu J.Skribānu, kas ieteikts apbalvošanai ar Zivju fonda
Atzinības rakstu.
N.Riekstiņš piedāvā padomes locekļiem izvērtēt A.Ignatova, I.Šica un J.Skribāna
kandidatūru atbalstīšanu apbalvošanai ar Zivju fonda Atzinības rakstu.
Padome nolēma piešķirt Zivju fonda Atzinības rakstu un balvu 150 Ls vērtībā katrai
no šādām personām:
1) Aivaram Ignatovam, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome” filiāles „Dole” vadītājam, par
sasniegumiem un ieguldījumu zivju resursu pavairošanā un atražošanā (lēmuma
pieņemšanā par šo kandidātu nepiedalās padomes locekļi A.Bērziņš un
G.Korņilovs);
2) Ivo Šicam, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
„BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļas pētniekam, par
sasniegumiem un ieguldījumu zivsaimniecības zinātniski pētnieciskajā darbā
(lēmuma pieņemšanā par šo kandidātu nepiedalās padomes locekļi A.Bērziņš un
G.Korņilovs);
3) Jurijam Skribānam, Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes
Resursu kontroles sektora vadītājam, par nozīmīgu ieguldījumu zivju resursu
aizsardzībā (lēmuma pieņemšanā par šo kandidātu nepiedalās padomes loceklis
N.Liskins).
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3. Dažādi jautājumi
3.1. par SIA „LEARDS” atskaiti par makšķerēšanas karšu izplatīšanu un
realizāciju Latvijas Republikas teritorijā 2012.gadā
N.Riekstiņš sīkāk informē padomes locekļus par SIA „LEARDS” atskaiti par
makšķerēšanas karšu izplatīšanu un realizāciju Latvijā 2012.gadā.
Padome pieņēma zināšanai SIA „LEARDS” atskaiti par makšķerēšanas karšu
izplatīšanu un realizāciju Latvijā 2012.gadā.
3.2. par Aglonas novada domes iesniegumu par projektam piešķirtās naudas
novirzīšanu citiem mērķiem
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Aglonas novada domes 14.10.2013.vēstuli
Nr.3-4/1144, ar kuru Aglonas novada dome lūdz padomi projektam „Zivju resursu
kvalitātes uzlabošana Aglonas novada ezeros” (padomes 20.03.2013. sēdes protokols
Nr.148, 3.2.24.apakšpunkts) piešķirto finansējumu 2429,75 Ls apmērā novirzīt citiem
mērķiem, jo SIA „Rūjas zivju audzētava” nevar piegādāt Aglonas novada domei līgumā
paredzētos zandartu mazuļus.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma pieņemt zināšanai Aglonas novada domes
iesniegumu par projekta „Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada
ezeros” (padomes 20.03.2013. sēdes protokols Nr.148, 3.2.24.apakšpunkts)
nerealizēšanu un tam piešķirtās naudas novirzīšanu citiem mērķiem, kā arī nolēma
tālāk lemt par minētā finanšu līdzekļu atlikuma iedalīšanu citiem mērķiem.
3.3. par Valsts vides dienesta iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu
projektam
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Valsts vides dienesta 11.10.2013.vēstuli
Nr.1.7.-01/1336, ar kuru Valsts vides dienests lūdz Zivju fonda padomi izskatīt iespēju
piešķirt projektam „Zivju resursu izmantošanas monitoringa organizēšana” (padomes
19.04.2013. sēdes protokols Nr.149, 3.1.1.apakšpunkts) papildus finansējumu 1163,42 Ls
apmērā.
Padomes loceklis N.Liskins paskaidro, ka papildus finansējums nepieciešams minētajā
projektā paredzēto kvadriciklu veiktā iepirkuma sadārdzinājuma dēļ.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma (lēmuma pieņemšanā nepiedalās padomes
loceklis N.Liskins) atbalstīt Valsts vides dienesta lūgumu un piešķirt projektam
„Zivju resursu izmantošanas monitoringa organizēšana” (padomes 19.04.2013. sēdes
protokols Nr.149, 3.1.1.apakšpunkts) papildus finansējumu 1163,42 Ls apmērā,
apstiprinot kopējo projekta atbalsta apjomu 43 378,42 Ls apmērā, un novirzīt šim
mērķim daļu no finansējuma, kas atbrīvojies šī protokola 3.2.apakšpunktā minētā
Aglonas novada domes projekta neīstenošanas rezultātā.
3.4. par Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegumu par projekta nodošanu izpildei
citai organizācijai
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Dabas aizsardzības pārvaldes
25.09.2013.vēstuli Nr.1.16/20/2013-N, ar kuru Dabas aizsardzības pārvalde lūdz atļaut
projektu „Izglītojošas brošūras izdošana par ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo
zivju sugām un to dzīvotnēm” (padomes 05.03.2013. sēdes protokols Nr.147,
3.10.apakšpunkts) realizēt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrībai.
Padome pēc domu apmaiņas, kā arī, ņemot vērā Dabas aizsardzības pārvaldes
norādītās administratīva rakstura grūtības Zivju fonda atbalstītā projekta
īstenošanai, nolēma:
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1) noraidīt Dabas aizsardzības pārvaldes lūgumu par projekta „Izglītojošas
brošūras izdošana par ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo zivju sugām
un to dzīvotnēm” (padomes 05.03.2013. sēdes protokols Nr.147,
3.10.apakšpunkts) realizēšanas uzticēšanu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta
atbalsta biedrībai;
2) projektā paredzēto brošūras iespiešanu īstenot no Zivju fonda
administratīvajiem līdzekļiem un veikt brošūras iespiešanas izdevumu
apmaksu, padomes sekretariātam nodrošinot nepieciešamo sadarbību ar
Dabas aizsardzības pārvaldi;
3) Dabas aizsardzības pārvaldes projektam „Izglītojošas brošūras izdošana par
ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo zivju sugām un to dzīvotnēm”
(padomes 05.03.2013. sēdes protokols Nr.147, 3.10.apakšpunkts) iedalītos
līdzekļus 541,00 Ls apmērā iekļaut Zivju fonda administratīvo izdevumu tāmē
minētās brošūras iespiešanas nodrošināšanai.
3.5. par Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes iesniegumu
par projekta termiņa pagarināšanu
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta
pārvaldes 11.10.2013.vēstuli Nr.14-3/85, ar kuru Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas
pagasta pārvalde lūdz pagarināt projekta „Idzipoles ezera zivju resursu pavairošana un
atražošana” (padomes 20.03.2013. sēdes protokols Nr.148, 3.2.48.apakšpunkts) realizācijas
termiņu līdz 2013.gada 29.novembrim.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma daļēji piekrist Rēzeknes novada pašvaldības
Kaunatas pagasta pārvaldes lūgumam un atļaut pagarināt projekta „Idzipoles ezera
zivju resursu pavairošana un atražošana” (padomes 20.03.2013. sēdes protokols
Nr.148, 3.2.48.apakšpunkts) realizācijas termiņu līdz 2013.gada 15.novembrim.
3.6. par Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes iesniegumu
par projekta termiņa pagarināšanu
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna
pagasta pārvaldes 11.10.2013.vēstuli Nr.2-4/88, ar kuru Rēzeknes novada pašvaldības
Mākoņkalna pagasta pārvalde lūdz pagarināt projekta „Zivju resursu pavairošana Salāju
ezerā” (padomes 20.03.2013. sēdes protokols Nr.148, 3.2.49.apakšpunkts) izpildes termiņu
līdz 2013.gada 29.novembrim.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma daļēji piekrist Rēzeknes novada pašvaldības
Mākoņkalna pagasta pārvaldes lūgumam un atļaut pagarināt projekta „Zivju
resursu pavairošana Salāju ezerā” (padomes 20.03.2013. sēdes protokols Nr.148,
3.2.49.apakšpunkts) izpildes termiņu līdz 2013.gada 15.novembrim.
3.7. par Riebiņu novada domes iesniegumu par projekta termiņa pagarināšanu
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Riebiņu novada domes 26.09.2013.vēstuli
Nr.1.3-08/707, ar kuru Riebiņu novada dome lūdz pagarināt projekta „Zivju resursu
krājumu pavairošana Riebiņu novada Rušonas pagasta Kategrades ezerā” (padomes
20.03.2013. sēdes protokols Nr.148, 3.2.22.apakšpunkts) izpildes termiņu līdz 2013.gada
31.decembrim.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma daļēji piekrist Riebiņu novada domes lūgumam
un atļaut pagarināt projekta „Zivju resursu krājumu pavairošana Riebiņu novada
Rušonas pagasta Kategrades ezerā” (padomes 20.03.2013. sēdes protokols Nr.148,
3.2.22.apakšpunkts) izpildes termiņu līdz 2013.gada 15.novembrim.
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3.8. par Zivju fonda līdzekļu atlikuma izlietojumu
Padome pēc domu apmaiņas nolēma:
1) projektu finansēšanai neiedalītais vai projektu nerealizēšanas rezultātā
izveidojies Zivju fonda līdzekļu atlikums (izņemot administratīvo izdevumu
atlikumu), kas pēc šī protokola 3.3.apakšpunktā minētā papildus finansējuma
piešķīruma Valsts vides dienestam sastāda 1 943,41 Ls, novirzāms pasākuma
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 1.kārtā līdzekļu
nepietiekamības dēļ aiz pēdējā atbalstītā projekta ierindotā Valsts policijas
projekta „Valsts policijas realizēto kontroles pasākumu efektivitātes
paaugstināšana”
(padomes
19.04.2013.
sēdes
protokols
Nr.149,
3.1.4.apakšpunkts) daļējai finansēšanai, ja Valsts policija piekrīt realizēt šo
projektu ar samazinātu finansējumu;
2) papildus līdzekļu atbrīvošanās gadījumā rast iespēju Valsts policijai segt
samazinātā finansējuma rezultātā projekta īstenošanas gaitā radušos papildus
izdevumus, bet nepārsniedzot Valsts policijas projekta iesniegumā Zivju fonda
finansējumam pieteikto apjomu – 2 593,00 Ls. Šim mērķim iedalāms tas
finansējuma atlikums, kas varētu izveidoties līdz 2013.gada beigām pēc
padomes apstiprināto projektu īstenošanas pabeigšanas.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 25.10.2013.

J.Ābele

