PROTOKOLS
Rīgā
2018. gada 25. septembrī

Nr.4.1-28e/11/2018
Zivju fonda padomes 186. sēde

Rīgā
sēdes sākums 2018.gada 13.septembrī, plkst.10:00
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi R.Derkačs, E.Šmite, A.Rozefelds, M.Švarcs, D.Vilkaste, V.Šantars,
V.Gabrāns. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi D.Ustups, A.Bērziņš, A.Maldups,
Ē.Urtāns.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2018. gadā.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2. 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” 2. kārtai
iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu
finansējumu
4. Dažādi jautājumi
4.1. par biedrības “Atlaid mammu” iesniegumu par projekta “Uzzini un izglītojies
kopā ar "Atlaid mammu"” īstenošanas nosacījumiem;
4.2. par “Zooloģiskā dārza atbalsta biedrības” vēstuli par izmaiņām projektā
“Latvijas zivju un bezmugurkaulnieku ekspozīcijas izveide Rīgas
zooloģiskajā dārzā”;
4.3. par Alojas novada domes iesniegumu par projekta “Zivju migrācijas ceļu
tīrīšana – sanesumu likvidēšana pie Staiceles papīrfabrikas aizsprosta Salacas
upē Alojas novadā” īstenošanas termiņa pagarināšanu;
4.4. par Burtnieku novada pašvaldības iesniegumu par projekta “Sabiedrības
informēšanas pasākumu īstenošana par Burtnieka ezeru 2018. gadā” ietvaros
izveidotā materiāla saskaņošanas termiņa ar zinātnisko institūtu “BIOR” un
Valsts vides dienestu pagarināšanu.
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
11.09.2018. veidoja 918 582,49 EUR jeb 81,1 % 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 11.09.2018.” un pieņēma to zināšanai.
2) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda 2018.gada valsts budžeta
dotācijas 925 500 EUR izlietojumu līdz 12.09.2018. Viņš norāda, ka, atbalstot
2018.gada pirmajā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā iesniegtos projektus,
padome līdz šim ir piešķīrusi Zivju fonda finansējumu kopumā 857 888,34 EUR
apmērā 128 projektu īstenošanai, bet Lauku atbalsta dienests ir izmaksājis
finansējumu 262 282,60 EUR apmērā.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Zivju fonda 2018.gada valsts budžeta dotācijas 925 500 EUR izlietojums
12.09.2018.” un pieņēma to zināšanai.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2. 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 11 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2.kārtai. Pasākumam
iesniegtajos projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 57 485,65 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 60 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos
pieprasītais finansējums nepārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā
izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru.
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 – G.Andersone, Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja;
2) projekts Nr.2 – I.Ivaņinoka, Valsts vides dienesta projektu vadītāja;
3) projekts Nr.4. – G.Liepiņa, Rīgas pašvaldības policijas projektu vadītāja,
V.Plešs, Rīgas pašvaldības policijas galvenais speciālists;
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4) projekts Nr.5 – V.Drozds, Krustpils novada pašvaldības civilās un vides
aizsardzības speciālists, I.Luksts, Krustpils novada pašvaldības Vides un
civilās aizsardzības dienesta vadītājs;
5) projekts Nr.7 – E.Kronbergs, Saldus novada pašvaldības vides pārvaldības
speciālists;
6) projekts Nr.8 – A.Maldonis, biedrības “Usmas krasts” inspektors;
7) projekts Nr.9 – E.Pivarūns, Jūrmalas pašvaldības policijas glābšanas dienesta
priekšnieks;
8) projekts Nr.10 – L.Taube, Burtnieku novada pašvaldības Dabas resursu
speciāliste;
9) projekts Nr.11 – A.Druvenieks, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Radžu
ūdenskrātuves inspektors, A.Truksne, Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Komunālās saimniecības nodaļas saimniecības vadītāja.
Pasākuma projektu iesniegumu 2018.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un atbildes uz
padomes locekļu jautājumiem, kā arī padomes locekļu E.Šmites (projekti Nr.1, 3-11)
un M.Švarca (projekts Nr.2) sagatavotos atzinumus par iesniegtajiem projektiem.
N.Riekstiņš ierosina projekta Nr.7 paredzēto līdzfinansējumu novirzīt projektā
plānoto pozīciju “Degvielas bāka Suzuki 12L” (1 gab.), “Laivas pārsegs” (1 gab.),
“Dzinēja pārsegs” (1 gab.), “Enkurs 4 kg” (1 gab.), “Glābšanas vestes Marinepool” (3
gab.), “Glābšanas riņķis – pakavs” ( 1 gab.) iegādei, bet projekta izmaksu pozīciju
“Laiva Suzumar DS320AL” (1 gab.) no Zivju fonda finansēt pilnā apmērā.
Saldus novada pašvaldības pārstāvis E.Kronbergs piekrīt šim
priekšlikumam.

N.Riekstiņa

Padome atbalstīja N.Riekstiņa priekšlikumu un projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi
nolēma tālākai vērtēšanai ar samazinātu Zivju fonda finansējumu, virzīt projektu
iesniegumu Nr. 7 (samazinātā finansējuma apjomu skatīt lēmumā par attiecīgo
projektu šī protokola 3.punktā). Pārējos projektus (projekti Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
11) padome virzīja vērtēšanai attiecīgajos projektos pieteiktā finansējuma apmērā,
taču padomes loceklis A.Rozefelds atturas no lēmuma pieņemšanas attiecībā uz
projekta Nr.9 virzīšanu tālākai projektu vērtēšanai.

3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2. kārtai
iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu
finansējumu
Pēc 2018.gada otrajā 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.
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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 pēc
padomes veiktās projekta Nr.7 atsevišķu pozīciju izslēgšanas un šī projekta sākotnēji
pieprasītā finansējuma attiecīgas samazināšanas bija mazāka (57 453,65 EUR) par
pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (60 000 EUR).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā
finansējuma summā (ņemot vērā projektu apspriešanā padomes veikto pieprasītā
finansējuma samazināšanu projektam Nr.7), 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 vai nepiešķiršanu pasākuma „Zivju
resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos
izdevumus)” 2.kārtai iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
3.1.

Projekts Nr.1 Brocēnu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi Brocēnu novada ūdenstilpnēs”

1) Piešķirt projektam finansējumu 6533,65 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.
3.2.

Projekts Nr.2 Valsts vides dienesta projekta iesniegums „Aprīkojuma
iegāde zvejas kontroles veikšanai diennakts tumšajā laikā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 8000,00 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.3 Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Laivas
motora iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu
efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novada ūdenstilpnēs”

1) Piešķirt projektam finansējumu 5819,00 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.
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3.4.

Projekts Nr.4 Rīgas pašvaldības policijas projekta iesniegums „Tehniskā
aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai”

1) Piešķirt projektam finansējumu 7779,05 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.
3.5.

Projekts Nr.5 Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2018. gadā, 2. kārta”

1) Piešķirt projektam finansējumu 6656,11 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam iesniegt Lauku atbalsta dienestā precizētu projekta tāmi.
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.
3.6.

Projekts Nr.6 Daugavpils novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumiem Daugavpils novada ūdenstilpēs”

1) Piešķirt projektam finansējumu 2738,00 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.
3.7.

Projekts Nr.7 Saldus novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi Saldus novadā”

1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215
“Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem” 14.1 punktu piešķirt projektam daļēju finansējumu
3065,00 EUR apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju apmaksu,
ņemot vērā, ka tiek saglabāts Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums, kas nav mazāks par 26 %:
- Laiva Suzumar DS320AL, 1 gab. (1089 EUR Zivju fonda finansējums);
- Laivas dzinējs Suzuki DF6S, 1 gab. (1090 EUR Zivju fonda finansējums);
- Laivas transportēšanas piekabe, 1 gab. (886 EUR Zivju fonda
finansējums).
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt pārējo projekta iesnieguma sadaļā B.5.8.
“Projekta izmaksas” minēto pozīciju (“Degvielas bāka Suzuki 12L” (1 gab.),
“Laivas pārsegs” (1 gab.), “Dzinēja pārsegs” (1 gab.), “Enkurs 4 kg” (1 gab.),
“Glābšanas vestes Marinepool” (3 gab.), “Glābšanas riņķis – pakavs” (1 gab.))
iegādi kopsummā par 415 EUR par saviem līdzfinansējuma līdzekļiem.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda
padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
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apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.8.

Projekts Nr.8 Ventspils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Piekaramais laivas dzinējs zivju resursu aizsardzībai, kontrolei un
uzraudzībai Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs”

1) Piešķirt projektam finansējumu 2180,00 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.
3.9.

Projekts Nr.9 Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas projekta
iesniegums „Motocikla, multikoptera (drona) un ķermeņa kameras
iegāde zivju resursu aizsardzībai”

1) Piešķirt projektam finansējumu 7762,48 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzētā bezpilota lidaparāta
iegādi skatīt padomes papildus nolēmuma 2) punktu šī protokola 3.sadaļas
beigās.
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.
3.10. Projekts Nr.10 Burtnieku novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi Burtnieka ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3029,00 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.
3.11. Projekts Nr.11 Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi Radžu ūdenskrātuvē 2018”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3891,36 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”
kārtai iesniegtajiem projektiem nolēma:
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1) gadījumos, kad par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola
3.punktā norādītajiem projektiem tiek iesniegts avansa pieprasījums,
turpmāk 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
un jāsaņem atbilstošas ierīču garantijas apliecības no ierīču pārdevēja.

4. Dažādi jautājumi
4.1.

par biedrības “Atlaid mammu” iesniegumu par projekta “Uzzini un
izglītojies kopā ar "Atlaid mammu"” īstenošanas nosacījumiem

Biedrības “Atlaid mammu” pārstāvis M.Ābiķis informē padomi par savu 03.09.2018.
iesniegumu, kurā lūdz ļaut īstenot padomes ar daļēju finansējumu atbalstīto biedrības
“Atlaid mammu” projektu “Uzzini un izglītojies kopā ar "Atlaid mammu"” (padomes
sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2018, 2.2.14.apakšpunkts) par kopējo budžetu
EUR 17 519,68 ar Zivju fonda finansējuma daļu EUR 14 999,47 jeb 85,6 % no
kopējām projekta izmaksām un līdzfinansējuma daļu EUR 2520,21 jeb 14,4% no
kopējām projekta izmaksām.
N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka minētā biedrības “Atlaid mammu”
projekta, kas joprojām nav pabeigts, īstenošanas gaitā ir konstatētas būtiskas atkāpes
no padomes apstiprinātā projekta pieteikumā norādītās tāmes. Padomes loceklis
M.Švarcs ierosina nepieņemt lēmumu par projekta īstenošanā notikušajām izmaiņām,
kamēr projekts nebūs pilnībā realizēts, jo ir pārāk daudz neskaidrību, kas saistītas ar
projekta īstenošanas izdevumu izmaiņām. M.Švarcs arī ierosina, ka būtu jālūdz Lauku
atbalsta dienests līdz attiecīga padomes lēmuma pieņemšanai neaizmaksāt Lauku
atbalsta dienesta noslēgtajā līgumā ar biedrību “Atlaid mammu” paredzēto
starpmaksājumu 40% apmērā no kopējā projektam piešķirtā Zivju fonda finansējuma,
jo, ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju, projekta auditējamā
vērtība vēl nav sasniegusi atbalsta saņēmējam izmaksātā avansa apmēru.
Padome atbalsta M.Švarca priekšlikumus.
Padome nolēma:
1) pieņemt zināšanai M.Ābiķa sniegto informāciju par biedrības “Atlaid
mammu” projekta “Uzzini un izglītojies kopā ar "Atlaid mammu"” (padomes
sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2018, 2.2.14.apakšpunkts) īstenošanas gaitu;
2) daudzo neskaidrību dēļ, kas saistītas ar projekta īstenošanā notikušajām
veikto darbību un izdevumu izmaiņām, atlikt lēmuma pieņemšanu par projektā
notikušajām izmaiņām un ar tām saistīto Zivju fonda finansējumu līdz brīdim,
kamēr projekts būs pilnībā realizēts un Lauku atbalsta dienestā iesniegti visi
nepieciešamie dokumenti;
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3) lūgt Lauku atbalsta dienestu līdz attiecīga padomes lēmuma pieņemšanai
neaizmaksāt biedrībai “Atlaid mammu” Lauku atbalsta dienesta noslēgtajā
līgumā ar biedrību “Atlaid mammu” paredzēto starpmaksājumu 40% apmērā
no kopējā projektam piešķirtā Zivju fonda finansējuma.
4.2.

par “Zooloģiskā dārza atbalsta biedrības” vēstuli par izmaiņām projektā
“Latvijas zivju un bezmugurkaulnieku ekspozīcijas izveide Rīgas
zooloģiskajā dārzā”

“Zooloģiskā dārza atbalsta biedrības” valdes loceklis I. Līdaka informē padomi par
savu 29.08.2018. iesniegumu, kurā lūdz padomi akceptēt realizācijas gaitā radušās
izmaiņas Zivju fonda padomes atbalstītajā projektā “Latvijas zivju un
bezmugurkaulnieku ekspozīcijas izveide Rīgas zooloģiskajā dārzā” (padomes sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/2/2018, 2.2.10.apakšpunkts).
N.Riekstiņš ierosina, ka, lai novērtētu biedrības iesniegumā norādīto izmaiņu ietekmi
uz projekta izmaksām, “Zooloģiskā dārza atbalsta biedrībai” būtu jāiesniedz Lauku
atbalsta dienestā ar projekta izmaiņām saistīto izmaksu atšķirības aprēķins un
gadījumā, ja būtu nepieciešamas korekcijas projektam apstiprinātajā finansējuma
apmērā, padome pēc attiecīgas informācijas saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta
par tām varētu lemt padomes lēmuma elektroniskās saskaņošanas procedūrā.
Padome atbalsta N.Riekstiņa priekšlikumu.
Padome nolēma:
1) pieņemt zināšanai I.Līdakas sniegto informāciju par realizācijas gaitā
veiktajām izmaiņām ar Zivju fonda padomes atbalstītajā “Zooloģiskā dārza
atbalsta biedrības” projektā “Latvijas zivju un bezmugurkaulnieku ekspozīcijas
izveide Rīgas zooloģiskajā dārzā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2018,
2.2.10.apakšpunkts);
2) atzīt, ka projekta mērķis, neraugoties uz veiktajām izmaiņām, tiks sasniegts;
3) “Zooloģiskā dārza atbalsta biedrībai” iesniegt Lauku atbalsta dienestā
izvērtēšanai ar projekta izmaiņām saistīto izmaksu atšķirības aprēķinu.
4.3.

par Alojas novada domes iesniegumu par projekta “Zivju migrācijas
ceļu tīrīšana – sanesumu likvidēšana pie Staiceles papīrfabrikas
aizsprosta Salacas upē Alojas novadā” īstenošanas termiņa
pagarināšanu;

N.Riekstiņš informē padomi par Alojas novada domes 10.09.2018.iesniegumu Nr. 61/18, ar kuru Alojas novada dome lūdz pagarināt projekta “Zivju migrācijas ceļu
tīrīšana - sanesumu likvidēšana pie Staiceles papīrfabrikas aizsprosta Salacas upē
Alojas novadā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2018, 2.35.apakšpunkts)
īstenošanas laiku par vienu mēnesi (līdz 31. oktobrim ieskaitot), jo nav pieejama
nepieciešamā tehnika sekmīgai darbu izpildei.
Padome nolēma atļaut Alojas novada domei pagarināt projekta “Zivju
migrācijas ceļu tīrīšana - sanesumu likvidēšana pie Staiceles papīrfabrikas
aizsprosta Salacas upē Alojas novadā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-
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28e/3/2018, 2.35.apakšpunkts) īstenošanas laiku par vienu mēnesi (līdz 2018.gada
31. oktobrim ieskaitot).
4.4.

par Burtnieku novada pašvaldības iesniegumu par projekta
“Sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošana par Burtnieka ezeru
2018. gadā” ietvaros izveidotā materiāla saskaņošanas termiņa ar
zinātnisko institūtu “BIOR” un Valsts vides dienestu pagarināšanu.

N.Riekstiņš
informē
padomi
par
Burtnieku
novada
pašvaldības
10.09.2018.iesniegumu Nr. 10-3.54/3/2018/1342, ar kuru Burtnieku novada
pašvaldība lūdz pagarināt projekta “Sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošana
par Burtnieka ezeru 2018. gadā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2018,
2.2.8.apakšpunkts) ietvaros izveidotā materiāla saskaņošanu ar zinātnisko institūtu
“BIOR” un Valsts vides dienestu līdz 31.10.2018., jo projektam paredzētie drukas
materiāli pašreiz atrodas izstrādes procesā, tāpēc nav iespējams nodot saskaņošanai.
Padome nolēma atļaut Burtnieku novada pašvaldībai pagarināt projekta
“Sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošana par Burtnieka ezeru 2018.
gadā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2018, 2.2.8.apakšpunkts) ietvaros
izveidotā materiāla saskaņošanu ar zinātnisko institūtu “BIOR” un Valsts vides
dienestu līdz 31.10.2018. ar nosacījumu, ka drukas materiāla maketu ir
jāsaskaņo ar zinātnisko institūtu “BIOR” un Valsts vides dienestu pirms
materiāla iespiešanas.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš
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