AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē
17.03.2022.

sēdes protokols Nr.6., 59.p.
LĒMUMS Nr.177
Par dalību Lauku atbalsta dienesta
Valsts zivju fonda projektu konkursā

Valsts zivju fonds, kurš Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumu Nr.215
"Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem" noteiktā kārtībā veic uzkrājumus papildu finanšu līdzekļiem zivju atražošanas un
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai, kā arī tādu zinātnisko pētījumu finansēšanai, kas saistīti ar
zivju resursu izpēti un piesārņojuma un saimnieciskās darbības ietekmes uz zivju resursiem izpēti,
2022.gadā ir izsludinājis projektu konkursu saistībā ar augstākminētajiem mērķiem. Viena no
plānotajām aktivitātēm ir zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos
izdevumus). Šīs aktivitātes ietveros paredzēts sniegt atbalstu tehnisko līdzekļu, tajā skaitā dronu
iegādei. Atbalsts no Zivju fonda drona iegādei paredzēts 4500,00 euro apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru
kabineta 2010.gada 20.marta noteikumiem Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 2. un 3.punktu, atklāti balsojot: ar 9
balsīm “Par” (Jānis Sarmis BAJINSKIS, Mārtiņš DAĢIS, Leons LĪDUMS, Jurijs MAŠKOVS,
Anita OSTROVSKA, Arvis UPĪTS, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Evija VECTIRĀNE),
“Pret” – 1 (Guntis LIBEKS), “Atturas” – 4 (Uldis DZĒRVE, Aigars LUKSS, Aivars MIEZĪTIS,
Einārs ZĒBERGS), Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Iesniegt projekta iesniegumu “Zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitātes
uzlabošana Aizkraukles novadā” Valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no
Valsts Zivju fonda 2022.gada 1.kārtas līdzekļiem atbalsta pasākumā “Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”. Projektā paredzēts
papildināt tehnisko aprīkojumu ar dronu zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu
efektivitātes uzlabošanai.

2.

Projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēt projekta kopējās izmaksas līdz 4500,00 euro, no
kurām projekta kopējās attiecināmās izmaksas līdz 4 500,00 euro, kur Valsts Zivju fonda
finansējums ir līdz 4000,00 euro, kas ir 89% no kopējām attiecināmajām izmaksām,
Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda līdz 500,00 euro, kas ir 11% no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējumu segt no dabas
resursu nodokļa līdzekļiem.

3.

Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā garantēt priekšfinansējumu 4500,00 euro apmērā
no Aizkraukles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4.

Par projekta vadītāju nozīmēt Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu
vadītāju Ievu RUSIŅU, pilnvarojot veikt darbības Lauku atbalsta dienestā, kas saistītas ar
projekta realizāciju un uzraudzību.

5.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Juridiskās nodaļas vecākajai
iepirkumu speciālistei Dacei SVĒTIŅAI veikt publisko iepirkumu likumā paredzēto
iepirkuma procedūru (tirgus izpēte).

6.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Attīstības nodaļai sagatavot projekta
pieteikumu atbilstoši Valsts zivju fonda noteiktajam.

7.

Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram
Uldim RIEKSTIŅAM.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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