PROTOKOLS
Rīgā
2018.gada 24. oktobrī

Nr.4.1-28e/13/2018
Zivju fonda padomes 187. sēde

Rīgā
sēdes sākums 2018.gada 18.oktobrī, plkst.10:00
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi E.Šmite, D.Vilkaste, V.Šantars, A.Bērziņš, A.Maldups, Ē.Urtāns.
Sēdē nepiedalījās padomes locekļi R.Derkačs, D.Ustups, A.Rozefelds, M.Švarcs,
V.Gabrāns.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2018. gadā.
2. Zivju fonda atzinības raksta kandidātu izvērtēšana un lēmuma par atzinības
rakstu piešķiršanu pieņemšana.
3. Dažādi jautājumi
3.1. par priekšlikumiem Ministru kabineta noteikumu projektam “Grozījumi
Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem"” saistībā ar mērķtiecīgāku zivju resursu aizsardzībai paredzētā
finansējuma izlietojumu un projektu administrēšanas uzlabošanu;
3.2. par grozījumiem Zemkopības ministrijas 2012.gada 7.maija rīkojumā Nr.90
„Par Zivju fonda Atzinības raksta dibināšanu”;
3.3. par Auces novada pašvaldības iesniegumu par projekta “Līdaku krājumu
papildināšana Lielauces ezerā” neīstenošanu;
3.4. par Bauskas mednieku makšķernieku biedrības iesniegumu par
starpmaksājuma piešķiršanu projekta “Ālantu resursu pavairošana Mūsas un
Mēmeles upēs Bauskas novadā” īstenošanai;
3.5. par Līvānu novada domes iesniegumu par izmaiņām projekta “Līdaku mazuļu
ielaišana Dubnas upē Līvānu pilsētas robežās” īstenošanā;
3.6. par Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta “Sabiedrības informēšanas
pasākumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas ūdensobjektu zivju resursu
aizsardzībai” īstenošanu.
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 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 2018. gadā.
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos
Zivju fonda dotācijas veidošanai 2018.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz
16.10.2018. veidoja 951 877,21 EUR jeb 84,0 % no 2018.gada ieņēmumu plāna, kas
aptuveni atbilst plānotajam.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no
01.01.2018. līdz 16.10.2018.” un pieņēma to zināšanai.
2) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda 2018.gada valsts budžeta
dotācijas 925 500 EUR izlietojumu līdz 17.10.2018. Viņš norāda, ka, atbalstot
2018.gada pirmajā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā iesniegtos projektus,
padome līdz šim ir piešķīrusi Zivju fonda finansējumu kopumā 915 341,99 EUR
apmērā 139 projektu īstenošanai, bet Lauku atbalsta dienests ir izmaksājis
finansējumu 325 394,35 EUR apmērā.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Zivju fonda 2018.gada valsts budžeta dotācijas 925 500 EUR izlietojums
17.10.2018.” un pieņēma to zināšanai.
2. Zivju fonda atzinības raksta kandidātu izvērtēšana un lēmuma par atzinības
rakstu piešķiršanu pieņemšana.
N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka padomes sekretariātā ir saņemti septiņi
pieteikumi, kuros ir rosināta septiņu personu apbalvošana ar Zivju fonda atzinības
rakstu, tai skaitā:
1) Valsts vides dienesta ģenerāldirektore I.Koļegova ir ierosinājusi apbalvot Jāni
Sprugevicu, Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas
Resursu kontroles sektora vecāko inspektoru.
2) Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”
direktors A.Bērziņš ir ierosinājis ar Zivju fonda atzinības rakstu apbalvot šādas
personas:
- Gertiju Beinardti, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta “BIOR” zivju audzētas “Tome” filiāles, zivju audzētavas “Dole”
vetārsti;
- Ivaru Putni, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta “BIOR” Zivju resursu departamenta Jūras nodaļas vadītāju.
3) Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors J.Jātnieks ir ierosinājis apbalvot
Daini Tuču, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vecāko
dabas aizsardzības speciālistu.
4) Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis ir ierosinājis apbalvot
Zentu Bondari, bijušo Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta
departamenta Valsts atbalsta daļas vecāko referenti.
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5) Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers ir ierosinājis
apbalvot Jāni Remesu, Limbažu novada pašvaldības aģentūras "ALDA" direktoru.
6) Smiltenes novada domes izpilddirektors K.Lapiņš ir ierosinājis apbalvot Litu
Kalniņu, Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju.
N.Riekstiņš piedāvā padomes locekļiem izvērtēt iesniegumos ierosināto kandidatūru
iespējamo 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 un vispusīgas izvērtēšanas
nolēma 2018. gadā piešķirt Zivju fonda atzinības rakstu un balvu 1298,70 EUR
vērtībā katrai no šādām personām:
1) Jānim Sprugevicam, Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides
pārvaldes Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vecākajam
inspektoram;
2) Ivaram Putnim, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta “BIOR” Zivju resursu departamenta Jūras nodaļas vadītājam;
3) Zentai Bondarei, bijušajai Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts
atbalsta departamenta Valsts atbalsta daļas vecākajai referentei.
Padome pilnvaroja Zemkopības ministriju organizēt Zivju fonda atzinības
rakstu noformēšanu un pasniegšanu.
3. Dažādi jautājumi
3.1.

par priekšlikumiem Ministru kabineta noteikumu projektam “Grozījumi
Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem"” saistībā ar mērķtiecīgāku zivju resursu aizsardzībai
paredzētā finansējuma izlietojumu un projektu administrēšanas
uzlabošanu

Padome apspriež padomes sekretariāta sagatavoto Ministru kabineta noteikumu
projektu “Grozījumi Ministru kabineta 02.03.2010.noteikumos Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem”” (turpmāk – noteikumi Nr.215). N.Riekstiņš norāda, ka noteikumu
projektā ir iekļauti arī Lauku atbalsta dienesta priekšlikumi.
N.Riekstiņš, ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta ierosinājumu un padomes locekļu
viedokli aicina noteikumu projektā arī paredzēt, ka, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā
projekta dokumentus kopā ar maksājuma pieprasījumu, atbalsta saņēmējam vairs būtu
jāiesniedz tikai attiecīgo dokumentu kopijas, neuzrādot oriģinālus, kā arī nebūtu
jāiesniedz apliecinātu dokumentu kopijas. Viņš atzīmē, ka citos normatīvajos aktos,
kuri attiecas uz valsts subsīdiju izmantošanu, nav iekļauta prasība, lai projekta
īstenošanu apliecinošo dokumentu kopijas būtu apliecinātas, kā arī šādā veidā tiktu
mazināts atbalsta saņēmēju administratīvais slogs.
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Pēc domu apmaiņas padome nolēma pieņemt zināšanai padomes sekretariāta
sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta
02.03.2010.noteikumos Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”” un aicināja
Zemkopības ministriju veikt tālākās nepieciešamās darbības Ministru kabineta
noteikumu projekta virzības nodrošināšanai.
3.2.

par grozījumiem Zemkopības ministrijas 2012.gada 7.maija rīkojumā
Nr.90 „Par Zivju fonda Atzinības raksta dibināšanu”

Padome apspriež padomes sekretariāta sagatavotā Zemkopības ministrijas 2012.gada
7.maija rīkojuma Nr.90 „Par Zivju fonda Atzinības raksta dibināšanu” 1.pielikuma
“Zivju fonda apbalvojuma „Zivju fonda Atzinības raksts "Par ieguldījumu Latvijas
zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības nozares attīstībā"” nolikums” grozījumu
projektu. N.Riekstiņš norāda, ka grozījumi pamatā nepieciešami, lai nodrošinātu
personas datu aizsardzības prasību izpildi.
Pēc domu apmaiņas padome nolēma pieņemt zināšanai padomes sekretariāta
sagatavoto Zemkopības ministrijas 2012.gada 7.maija rīkojuma Nr.90 „Par
Zivju fonda Atzinības raksta dibināšanu” grozījumu projektu.
3.3.

par Auces novada pašvaldības iesniegumu par projekta “Līdaku
krājumu papildināšana Lielauces ezerā” neīstenošanu;

N.Riekstiņš informē padomi par Auces novada pašvaldības 17.09.2018.iesniegumu
Nr. 8-6.15/714, ar kuru Auces novada pašvaldība dara zināmus apstākļus, kuru dēļ tā
nespēj īstenot projektu “Līdaku krājumu papildināšana Lielauces ezerā” (padomes
sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2018, 2.23.apakšpunkts).
Padome nolēma pieņemt zināšanai Auces novada pašvaldības iesniegumu par
projekta “Līdaku krājumu papildināšana Lielauces ezerā” (padomes sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/3/2018, 2.23.apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā,
ka šī projekta neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs
par 6 999,80 EUR.
3.4.

par Bauskas mednieku makšķernieku biedrības iesniegumu par
starpmaksājuma piešķiršanu projekta “Ālantu resursu pavairošana
Mūsas un Mēmeles upēs Bauskas novadā” īstenošanai

N.Riekstiņš informē padomi par Bauskas mednieku makšķernieku biedrības
12.10.2018. iesniegumu Nr.19 par starpmaksājuma 40 % apmērā no kopējā piešķirtā
Zivju fonda finansējuma izmaksāšanu projekta “Ālantu resursu pavairošana Mūsas un
Mēmeles upēs Bauskas novadā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2018,
2.36.apakšpunkts) īstenošanai.
Padome, ņemot vērā Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības 12.10.2018.
iesniegumu Nr.19, nolēma atbalstīt iespēju izmaksāt projektam „ Ālantu resursu
pavairošana Mūsas un Mēmeles upēs Bauskas novadā” (padomes sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/3/2018, 2.36.apakšpunkts) starpmaksājumu 40% apmērā
no kopējā projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta posms ir ticis
īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms
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veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un
šādu starpmaksājumu paredz ar Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums.
3.5.

par Līvānu novada domes iesniegumu par izmaiņām projekta “Līdaku
mazuļu ielaišana Dubnas upē Līvānu pilsētas robežās” īstenošanā

N.Riekstiņš informē padomi par Līvānu novada domes 12.10.2018. iesniegumu
Nr. LNP/2-1.6/18/2733, kurā Līvānu novada dome, ņemot vērā problēmas ar zivju
mazuļu piegādātājiem, lūdz padomi saskaņot lielāku (virs 30 gramiem) līdaku mazuļu
ielaišanu Dubnas upē, saglabājot projektam “Līdaku mazuļu ielaišana Dubnas upē
Līvānu pilsētas robežās” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2018,
2.47.apakšpunkts) esošo Zivju fonda finansējumu 2419,75 EUR un samazinot
ielaižamo līdaku mazuļu skaitu. N.Riekstiņš, atsaucoties uz Zivju fonda padomes
nosacījumiem, kas tika noteikti zivju resursu atražošanas projektu konkursa norises
laikā, ierosina piekrist Līvānu novada domes lūgumam tikai attiecībā uz līdaku
mazuļu vidējā svara palielinājumu, taču saglabāt apstiprinātajā projektā sākotnēji
paredzēto Dubnas upē ielaižamo zivju mazuļu skaitu (7745 līdaku mazuļi).
Iespējamais projekta sadārdzinājums būtu kompensējams no projekta iesniedzēja
papildus līdzfinansējuma. Turklāt N.Riekstiņš ierosina, ka Līvānu novada domei 5
darba dienu laikā būtu jāsniedz padomei informācija par ielaižamo līdaku mazuļu
konkrētu vidējo svaru un piekrišanu segt ar iespējamo sadārdzinājumu saistītos
izdevumus vai informēt par atteikšanos no projekta tālākās realizācijas.
Padome nolēma piekrist atļaut Līvānu novada domei ielaist Dubnas upē lielākus
(virs 30 gramiem) līdaku mazuļus, saglabājot projektam “Līdaku mazuļu
ielaišana Dubnas upē Līvānu pilsētas robežās” (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/3/2018, 2.47.apakšpunkts) sākotnēji piešķirto Zivju fonda finansējumu
2419,75 EUR, ar nosacījumu, ka Dubnas upē tiek ielaists tāds pats zivju mazuļu
skaits, kāds sākotnēji bija projektā paredzēts (7745 līdaku mazuļi). Iespējamais
projekta sadārdzinājums būtu kompensējams no projekta iesniedzēja
līdzfinansējuma un Līvānu novada domei 5 darbdienu laikā jāinformē padome
par ielaižamo līdaku mazuļu konkrētu vidējo svaru un piekrišanu segt ar
iespējamo sadārdzinājumu saistītos izdevumus vai arī jāinformē par atteikšanos
no projekta tālākās realizācijas.
3.6.

par Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta “Sabiedrības informēšanas
pasākumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas ūdensobjektu zivju resursu
aizsardzībai” īstenošanu

J. Ābele, padomes sekretariāta pārstāvis, informē padomes locekļus, ka šis jautājums
ir iekļauts padomes sēdes darba kārtībā pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības pārstāvja
T.Bindera mutiska lūguma, jo saskaņā ar T.Bindera teikto Lauku atbalsta dienests
kavējas ar projekta maksājuma pieprasījuma apmaksu atsaucoties uz iespējamu
izmaksu pozīciju neatbilstību projekta “Sabiedrības informēšanas pasākumu
nodrošināšana Daugavpils pilsētas ūdensobjektu zivju resursu aizsardzībai” (padomes
sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2018, 2.2.1.apakšpunkts) īstenošanā.
N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka ir lietas kursā par iespējamu izmaksu
pozīciju neatbilstību minētā Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta īstenošanā,
norādot, ka projekta iesniedzējs pēc savas iniciatīvas ir pārtulkojis krieviski projekta
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ietvaros iespiestā bukleta tekstu un projekta izdevumos iekļāvis šos tulkošanas
izdevumus, kas nebija atsevišķi norādīti projekta iesniegumā. Viņš ierosina projekta
maksājuma pieprasījumā iekļautos tulkošanas izdevumus pilnā apmērā segt no
projektā paredzētajiem iesniedzēja līdzfinansējuma līdzekļiem.
Padome nolēma atbalstīt N.Riekstiņa priekšlikumu un neiebilst pret projekta
“Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas
ūdensobjektu zivju resursu aizsardzībai” (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/2/2018, 2.2.1.apakšpunkts) ietvaros izdodamā bukleta teksta tulkojumu
krievu valodā ar nosacījumu, ka Daugavpils novada dome maksājuma
pieprasījumā iekļautos tulkošanas izdevumus pilnā apmērā sedz no projektā
ieplānotajiem pašvaldības līdzfinansējuma līdzekļiem.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš
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