Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.156

Rīgā

sēdes sākums 2014.gada 17.aprīlī, plkst.10:00

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi N.Liskins, T.Trubača, D.Vilkaste, M.Švarcs, A.Bērziņš, V.Gabrāns,
A.Rozefelds, Ē.Urtāns, G.Korņilovs. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi J.Lagūns,
A.Maldups.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2014.gadā.
2. Zivju fonda pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem.
2.1. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”;
2.2. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”.
3. Zivju fonda pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu
pieņemšana par projektu finansējumu.
3.1. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”;
3.2. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”.
4. Dažādi jautājumi
4.1. par Latvijas mutvārdu pētnieku asociācijas „Dzīvesstāsts” iesniegumu par avansa
maksājuma piešķiršanu;
4.2. par sabiedriskās organizācijas „Dabas muzeja atbalsta biedrība” iesniegumu par
avansa maksājuma piešķiršanu;
4.3. par Zivju fonda padomes izbraukuma sēdi 2014.gada 15.un 16.maijā
Sēdi vadīja: padomes vadītājs N.Riekstiņš.
Sēdi protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta 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 2014.gadā
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju fonda
dotācijas veidošanai 2014.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi uz 15.04.2014. veido
254 239 EUR jeb 27,5% no 2014.gada ieņēmumu plāna, kas ir atbilstoši ieņēmumu plānā
prognozētajam apjomam.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Ieņēmumi
valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2014. līdz 15.04.2014.” un
pieņēma to zināšanai.

2. Zivju fonda pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana,
projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju fonda
padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem
N.Riekstiņš informē, ka sēdē tiks izskatīti 13 projektu iesniegumi, kas iesniegti pasākumā
„Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā
zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”, un iesniegtajos projektos ir pieprasīts Zivju fonda
finansējums 27 804,24 EUR apmērā. Vienlaikus norāda, ka šim pasākumam kārtā
izsludinātais un pieejamais atbalsta apmērs ir 35 000 EUR. Tādējādi pasākumam
iesniegtajos projektos pieprasītais finansējums nepārsniedz šī pasākuma projektu
iesniegumu kārtā izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru.
Savukārt pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” tiks izskatīti 19 projekti, un
iesniegtajos projektos ir pieprasīts Zivju fonda finansējums 196 276,34 EUR apmērā.
N.Riekstiņš atzīmē, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais atbalsta apmērs ir
200 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais finansējums
nepārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto un pieejamo atbalsta
apmēru.
N.Riekstiņš, atsaucoties uz Lauku atbalsta dienesta vēstuli, norāda, ka pasākumam „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība” iesniegtajam Alūksnes novada pašvaldības projekta iesnieguma
„Alūksnes ezera "iekšezera" daļas organisko nogulu slāņa un iespējamās ietekmes uz zivju
resursiem novērtēšana” (projektam piešķirtais kārtas numurs 2.9.) sadaļā B.3. „Projekta
mērķis” ir kļūdaini norādīts nepareizs Zivju fonda pasākums, uz kura atbalstu projekts
pretendē. N.Riekstiņš ierosina šo projektu izskatīt kopā ar pasākumam „Zinātniskās
pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos
pētījumos zivsaimniecībā” iesniegtajiem projektiem. Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras „ALJA” direktors M.Lietuvietis atzīst, ka minētais projekts ir kļūdaini iesniegts
pasākumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”, jo tas atbilst pasākumam „Zinātniskās
pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos
pētījumos zivsaimniecībā” paredzētajiem mērķiem, tāpēc piekrīt N.Riekstiņa
ierosinājumam.
Padome nolēma atbalstīt N.Riekstiņa ierosinājumu Alūksnes novada pašvaldības
projekta iesniegumu Nr.2.9. „Alūksnes ezera "iekšezera" daļas organisko nogulu
slāņa un iespējamās ietekmes uz zivju resursiem novērtēšana” izslēgt no pasākumam
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„Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” pieteikto un izskatāmo projektu saraksta,
kā arī nolemj izskatīt un vērtēt to kopā ar pasākumam „Zinātniskās pētniecības
programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā” iesniegtajiem projektiem, piešķirot šim projektam saraksta kārtas
numuru 1.14.
Abu pasākumu 2014.gada kārtai iesniegto projektu apspriešanas gaitā padomes locekļi
uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un projektu iesniedzēju atbildes uz
padomes locekļu jautājumiem, kā arī atsevišķu padomes locekļu sagatavotos atzinumus par
iesniegtajiem projektiem.
2.1. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un

līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā”
2.1.1. Projekts Nr.1.1. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrāde Madonas novada
Mārcienas pagasta Labones ezeram” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 533,72 EUR)
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Madonas novada pašvaldības Zvejniecības un medniecības komisijas vadītājs A.Šķēls
sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.1.2. Projekts Nr.1.2. Pļaviņu novada domes projekta iesniegums „Līdaces
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 679,00 EUR)
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.1.3. Projekts Nr.1.3. Krāslavas novada domes projekta iesniegums
„Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrāde Krāslavas novada
ezeriem” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 2431,46 EUR)
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
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2.1.4. Projekts Nr.1.4. Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta iesniegums
„Lielā Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 981,60 EUR)
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Daugavpils pilsētas pašvaldības Tehniskais direktors T.Binders sniedz sīkāku informāciju
par projektu.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.1.5. Projekts Nr.1.5. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR” projekta iesniegums „Tehniskās
specifikācijas izstrāde zinātniskās datubāzes BIODATA jaunās versijas
izveidei” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 3999,00 EUR)
Padomes loceklis, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
„BIOR” (turpmāk – institūts BIOR) Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs,
G.Korņilovs sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes locekle D.Vilkaste iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.1.6. Projekts Nr.1.6. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR” projekta iesniegums „Zinātniskās datubāzes
BIODATA jaunās versijas darbības nodrošināšana” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 3267,00 EUR)
Padomes locekle D.Vilkaste iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padomes loceklis, institūta BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs,
G.Korņilovs sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.1.7. Projekts Nr.1.7. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Limbažu Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 1556,10 EUR)
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Limbažu novada pašvaldības aģentūras „ALDA” direktors J.Remess sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
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2.1.8. Projekts Nr.1.8. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Augstrozes Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 1556,10 EUR)
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Limbažu novada pašvaldības aģentūras „ALDA” direktors J.Remess sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.1.9. Projekts Nr.1.9. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Lūkumīša
ezera
zivsaimnieciskās
ekspluatācijas
noteikumu
izstrādāšana” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 649,19 EUR)
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” direktors M.Lietuvietis sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.1.10. Projekts Nr.1.10. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR” projekta iesniegums „Iekšējo ūdeņu nodaļas
kapacitātes palielināšana” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
5670,00 EUR)
Padomes locekle D.Vilkaste iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padomes loceklis, institūta BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs,
G.Korņilovs sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.1.11. Projekts Nr.1.11. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Sāvienas ezera ekoloģiskās situācijas izvērtēšana” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 3616,50 EUR)
Padomes locekle D.Vilkaste iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Madonas novada pašvaldības Zvejniecības un medniecības komisijas vadītājs A.Šķēls
sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
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2.1.12. Projekts Nr.1.12. Ludzas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu aktualizēšana Cirmas
ezeram” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 1194,57 EUR)
Ludzas novada pašvaldības vides inženieris A.Strazds sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka kopumā
projekts būtu atbalstāms, tomēr M.Švarcs atzīmē, ka projekta izmaksās norādītā pozīcija
„ceļa izdevumi, kas saistīti ar ekspertu nokļūšanu līdz Cirmas ezeram” no Zivju fonda
nebūtu atbalstāma.
A.Strazds apstiprina, ka gadījumā, ja padome atbalstītu tikai projekta izdevumu pozīciju
„Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Cirmas ezeram”, Ludzas novada
pašvaldība saglabātu projekta iesniegumā norādīto kopējo līdzfinansējuma apmēru.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta
izmaksās norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu
sasniegšanai – zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādei Cirmas ezeram, un līdz
ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 1099,17 EUR, vienlaikus ņemot vērā, ka tiek saglabāts projekta iesniegumā
norādītais kopējais līdzfinansējums 732,67 EUR apmērā.
2.1.13. Projekts Nr.1.13. Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Galšūna, Ojātu un Gordovas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 1670,00 EUR)
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Dagdas novada pašvaldības projektu koordinators A.Gekišs sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.1.14. Projekts Nr.1.14. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Alūksnes ezera "iekšezera" daļas organisko nogulu slāņa un iespējamās
ietekmes uz zivju resursiem novērtēšana” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 5760,00 EUR)
Padomes loceklis G.Korņilovs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
kopumā būtu atbalstāms. Tomēr G.Korņilovs atzīmē, ka projektā nav informācijas, no kā
veidojas projektā plānotās izmaksas, kā arī nav novērtēts risks vienas sezonas laikā neiegūt
pietiekami reprezentatīvus datus par Alūksnes ezera „iekšezera” ihtiofaunu.
Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” direktors M.Lietuvietis sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.

6

2.2. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība”
2.2.1. Projekts Nr.2.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta iesniegums
„Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības
pasākumiem Daugavpils pilsētā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
5840,00 EUR)
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekļa J.Lagūna sagatavoto un padomes
sekretariātam iesūtīto atzinumu, kurā norādīts, ka projekts būtu atbalstāms daļēji, jo
projektā minētā fotoaparāta iegāde no Zivju fonda līdzekļiem nebūtu atbalstāma.
Daugavpils pilsētas pašvaldības Tehniskais direktors T.Binders sniedz sīkāku informāciju
par projektu.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.
2.2.2. Projekts Nr.2.2. Krāslavas novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Krāslavas
novadā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 2963,95 EUR)
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekļa J.Lagūna sagatavoto un padomes
sekretariātam iesūtīto atzinumu, kurā norādīts, ka projekts būtu atbalstāms pilnā apmērā.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.2.3. Projekts Nr.2.3. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums
„Efektīva zivju resursu aizsardzība Latgales un Kurzemes reģionālo
administrāciju pārraudzītajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 4766,00 EUR)
Padomes loceklis Ē.Urtāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
N.Riekstiņš ierosina neatbalstīt projekta izmaksu pozīciju „Peldošie kostīmi” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 495,00 EUR).
Dabas aizsardzības pārvaldes vecākais valsts vides inspektors J.Pērle sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padome pēc domu apmaiņas piekrita N.Riekstiņa ierosinājumam un nolēma atbalstīt tikai
atsevišķas projekta izmaksās norādītās pozīcijas, kas būtu nepieciešamas projektā
paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 4271,00 EUR, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes:
1)
Elektroniskie svari, 3 gab. – 241,00 EUR;
2)
Ledus urbji, 3 gab. – 391,00 EUR;
3)
Ledus verga, 3 gab. – 168,00 EUR;
4)
LED lukturi, 3 gab. – 97,00 EUR;
5)
Oksimetrs, 1 gab. – 713,00 EUR;
6)
Laivas piekabe, 1 gab. – 1045,00 EUR;
7)
Iekšdedzes motors, 1 gab. – 1130,00 EUR;
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8)
9)

Elektromotors, 1 gab. – 261,00 EUR;
Akumulators, 1 gab. – 225,00 EUR.

2.2.4. Projekts Nr.2.4. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums
„Mūsdienu zivju resursu aizsardzība īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās, izmantojot modernās tehnoloģijas” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 21 896,00 EUR)
Padomes loceklis Ē.Urtāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Dabas aizsardzības pārvaldes vecākais valsts vides inspektors J.Pērle sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.2.5. Projekts Nr.2.5. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 27 394,00 EUR)
Padomes loceklis Ē.Urtāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padomes loceklis V.Gabrāns izsaka savas bažas par projektā paredzētā dārgā aprīkojuma
praktisko pielietojumu kontroles nodrošināšanas vajadzībām, ņemot vērā, ka pat Valsts
vides dienests nav apgādāts ar šāda veida aprīkojumu.
Krustpils novada pašvaldības vides inspektors I.Luksts sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.
2.2.6. Projekts Nr.2.6. Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Materiāli
tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Riebiņu
novada ezeros” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 6726,00 EUR)
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekļa J.Lagūna sagatavoto un padomes
sekretariātam iesūtīto atzinumu, kurā norādīts, ka projekts būtu atbalstāms daļēji, jo no
projekta apraksta nav saprotams, kur tiks izmantots papildu aprīkojums un cik speciālistu ir
iesaistīti zvejas kontrolē.
N.Riekstiņš vērš padomes locekļu uzmanību uz Lauku atbalsta dienesta vēstulē norādīto,
ka projekta iesnieguma Sadaļā B.5.8. „Projekta izmaksas” uzrādīta nepareiza no Zivju
fonda pieprasītā summa (8138,46 EUR), jo pieprasītais Zivju fonda finansējums projekta
izmaksu pozīcijām norādīts bez PVN. Tāpat N.Riekstiņš ierosina neatbalstīt projekta
izmaksu pozīcijas „Vadības trose” (50,00 EUR), „Dzinēja montāža” (115,00 EUR),
„Transporta pārsegs” (140,00 EUR), „Glābšanas veste” (80,00 EUR) un „Airi, komplekts
ar duļļiem” (46,00 EUR).
Padome pēc domu apmaiņas piekrita N.Riekstiņa ierosinājumam un nolēma atbalstīt tikai
atsevišķas projekta izmaksās norādītās pozīcijas, kas būtu nepieciešamas projektā
paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 7616,95 EUR, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes:
1)
Motorlaiva Astra 430, 1 gab. – 1802,90 EUR;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

Konsole ar stūres iekārtu un vējstiklu, 1 gab. – 399,30 EUR;
Dzinējs HONDA 20 LRTU, 1 gab. – 4053,50 EUR;
Akumulatora baterija, 1 gab. – 52,03 EUR;
Laivas treileris RESPO L199, 1 gab. – 1016,40 EUR;
Binoklis optisan Autofokuss, 1 gab. – 111,32 EUR;
Eholots Huminbird Piranja Max176, 1 gab. – 181,50 EUR.

2.2.7. Projekts Nr.2.7. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai nepieciešamā nakts
redzamības aprīkojuma iegāde” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
12 726,20 EUR)
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekļa J.Lagūna sagatavoto un padomes
sekretariātam iesūtīto atzinumu, kurā norādīts, ka projekts būtu atbalstāms pilnā apmērā.
Padomes loceklis V.Gabrāns ierosina atbalstīt tikai pusi no projekta izmaksās atbalstītajām
pozīcijām, proti, vienu termovizoru un vienu termovizora lēcu, jo viņš uzskata, ka arī tādā
veidā var sasniegt projektā iecerēto mērķi.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma atbalstīt tikai pusi no projekta izmaksās norādītajām
pozīcijām, kas būtu nepieciešamas projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to
apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 6363,10 EUR, kas nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes:
1)
FLIR HM-324XP+ termovizors, 1 gab. – 5168,10 EUR;
2)
FLIR 2x papildus lēca priekš HM-324XP+, 1 gab. – 1195,00 EUR.
2.2.8. Projekts Nr.2.8. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 1000,00 EUR)
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekļa J.Lagūna sagatavoto un padomes
sekretariātam iesūtīto atzinumu, kurā norādīts, ka kopumā projekts būtu atbalstāms un
virzāms tālākai vērtēšanai, tomēr padomei vajadzētu pievērst uzmanību vairākiem
neskaidriem faktiem projekta aprakstā, kā arī jāizvērtē projekta lietderība.
Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” direktors M.Lietuvietis sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.
2.2.9. Projekts Nr.2.10. Mērsraga novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzība Mērsraga kanālā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 5603,42 EUR)
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekļa J.Lagūna sagatavoto un padomes
sekretariātam iesūtīto atzinumu, kurā norādīts, ka kopumā projekts būtu atbalstāms, tomēr
šaubas rada servera nepieciešamība piecu video novērošanas kameru darbības
nodrošināšanai.
Mērsraga novada pašvaldības priekšsēdētājs L.Karlsons sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.
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2.2.10. Projekts Nr.2.11. Kuldīgas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Lašveidīgo zivju nārstu uzraudzība Ventas upē un mobilās video
novērošanas sistēmas iegāde zivju resursu aizsardzībai” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 7379,61 EUR)
Padomes loceklis G.Korņilovs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks R.Gūtpelcs sniedz sīkāku informāciju
par projektu.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.
2.2.11. Projekts Nr.2.12. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai nepieciešamā
aprīkojuma iegāde” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 6040,00 EUR)
Padomes loceklis G.Korņilovs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
N.Riekstiņš atgādina, ka padomes 09.01.2014.sēdē (protokols Nr.153, 7.1.apakšpunkts)
attiecībā uz Salacgrīvas domi tika pieņemts lēmums, ka, vērtējot attiecīgā projektu
iesniedzēja iesniegtos projektus, ņemt vērā Salacgrīvas novada domes nekorekto rīcību,
sniedzot novēlotu informāciju par projekta neīstenošanu, kas radīja apdraudējumu Zivju
fonda līdzekļu efektīvam izlietojumam 2013.gadā.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Cīrulis sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.
2.2.12. Projekts Nr.2.13. Valsts vides dienesta projekta iesniegums „Zivju
resursu izmantošanas kontrole un pastiprināšana Latvijas ūdenstilpēs un
piekrastē” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 31 633,33 EUR)
Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta direktors F.Klagišs sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padomes loceklis Ē.Urtāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.2.13. Projekts Nr.2.14. Siguldas novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Siguldas novada
ūdenskrātuvēs” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 13 260,60 EUR)
Siguldas novada domes Vides aizsardzības nodaļas vadītājs A.Jakobsons sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padomes loceklis G.Korņilovs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
N.Riekstiņš vērš padomes locekļu uzmanību uz Lauku atbalsta dienesta vēstulē norādīto,
ka projekta iesnieguma sadaļā B.5.8. „Projekta izmaksas” uzrādīta nepareiza summa
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(4040,60 EUR). Tāpat N.Riekstiņš ierosina neatbalstīt projekta izmaksu pozīciju
„Kāpurķēdes kvadriciklam” (4400,00 EUR).
Padome pēc domu apmaiņas piekrita N.Riekstiņa ierosinājumam un nolēma atbalstīt tikai
atsevišķas projekta izmaksās norādītās pozīcijas, kas būtu nepieciešamas projektā
paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 8812,05 EUR, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes:
1)
Laiva, 1 gab. – 671,45 EUR;
2)
Dzinējs, 1 gab. – 1779,00 EUR;
3)
Piekabe, 1 gab. – 775,00 EUR;
4)
Kvadricikls, 1 gab. – 4820,00 EUR;
5)
Nakts redzamības ierīce, 1 gab. – 766,60 EUR;
2.2.14. Projekts Nr.2.15. Garkalnes novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu
aizsardzība”
(pieprasītais
Zivju
fonda
finansējums
13 641,21 EUR)
Padomes loceklis G.Korņilovs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padomes loceklis V.Gabrāns izsaka savas bažas par projektā paredzētā dārgā aprīkojuma
praktisko pielietojumu kontroles nodrošināšanas vajadzībām, ņemot vērā, ka pat Valsts
vides dienests nav apgādāts ar šāda veida aprīkojumu.
Garkalnes novada domes projekta vadītājs M.Jurjevs sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.
2.2.15. Projekts Nr.2.16. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas projekta
iesniegums „Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā
teritorijā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 9500,00 EUR)
Padomes locekle T.Trubača iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projektā
nav norādīts, vai ir veikta cenu aptauja un vai pieprasītais finansējuma apjoms atbilst
zemākajai piedāvātajai cenai. Līdz ar to nav iespējams novērtēt projekta izmaksu atbilstību
plānotajiem uzdevumiem un samērojamību ar iegūstamajiem rezultātiem.
N.Riekstiņš ierosina neatbalstīt projekta izmaksu pozīciju „Darba apģērbs” (800,00 EUR).
Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas Glābšanas dienesta priekšnieks A.Kraulis sniedz
sīkāku informāciju par projektu.
Padome pēc domu apmaiņas piekrita N.Riekstiņa ierosinājumam un nolēma atbalstīt tikai
atsevišķas projekta izmaksās norādītās pozīcijas, kas būtu nepieciešamas projektā
paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 8700,00 EUR, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes:
1)
Eholots, 1 gab. – 2100,00 EUR;
2)
Nakts redzamības brilles, 1 gab. – 3600,00 EUR;
3)
Termālā kamera, 1 gab. – 3000,00 EUR;
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2.2.16. Projekts Nr.2.17. Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes
paaugstināšana Dagdas novada ezeros” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 6174,57 EUR)
Dagdas novada pašvaldības projektu koordinators A.Gekišs sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
Padomes loceklis G.Korņilovs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.2.17. Projekts Nr.2.18. Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta pašvaldības
projekta iesniegums „Ūdenstilpju uzraudzība un aizsardzība Rēzeknes
novadā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 7400,00 EUR)
Padomes loceklis M.Švarcs sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis G.Korņilovs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.2.18. Projekts Nr.2.19. Smiltenes novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novada ūdenstilpēs”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 6620,00 EUR)
Smiltenes novada pašvaldības policijas priekšnieks N.Liepa sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
Padomes loceklis G.Korņilovs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.

3. Zivju fonda pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un
lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu.
Pēc 2014.gada iesniegšanas kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumiem „Zinātniskās
pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos
pētījumos zivsaimniecībā” un „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, pasākumiem „Zinātniskās pētniecības
programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā” un „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
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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 „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un
līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā”
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa pēc padomes
veiktās atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas un šo projektu sākotnēji pieprasītā
finansējuma attiecīgas samazināšanas bija mazāka (33 468,84 EUR) par pasākuma
iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (35 000 EUR).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā finansējuma
summā, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību (ņemot vērā padomes veikto
pieprasītā finansējuma samazināšanu projektam Nr.1.12.), iekļāvās visi projekti.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 29.pantu
un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju fonda
nolikums” 8.1.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādu lēmumu par
finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākumam „Zinātniskās pētniecības
programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
3.1.1. Projekts Nr.1.1. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrāde Madonas novada
Mārcienas pagasta Labones ezeram”
1) Piešķirt projektam finansējumu 533,72 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.
3.1.2. Projekts Nr.1.2. Pļaviņu novada domes projekta iesniegums „Līdaces
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
Piešķirt projektam finansējumu 679,00 EUR apmērā.
3.1.3. Projekts Nr.1.3. Krāslavas novada domes projekta iesniegums
„Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrāde Krāslavas novada
ezeriem”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2431,46 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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3.1.4. Projekts Nr.1.4. Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta iesniegums
„Lielā Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
1) Piešķirt projektam finansējumu 981,60 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.
3.1.5. Projekts Nr.1.5. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR” projekta iesniegums „Tehniskās
specifikācijas izstrāde zinātniskās datubāzes BIODATA jaunās versijas
izveidei”
Piešķirt projektam finansējumu 3999,00 EUR apmērā.
3.1.6. Projekts Nr.1.6. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR” projekta iesniegums „Zinātniskās datubāzes
BIODATA jaunās versijas darbības nodrošināšana”
Piešķirt projektam finansējumu 3267,00 EUR apmērā.
3.1.7. Projekts Nr.1.7. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Limbažu Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1556,10 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.
3.1.8. Projekts Nr.1.8. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Augstrozes Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1556,10 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.
3.1.9. Projekts Nr.1.9. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Lūkumīša
ezera
zivsaimnieciskās
ekspluatācijas
noteikumu
izstrādāšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 649,19 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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3.1.10. Projekts Nr.1.10. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR” projekta iesniegums „Iekšējo ūdeņu nodaļas
kapacitātes palielināšana”
Piešķirt projektam finansējumu 5670,00 EUR apmērā.
3.1.11. Projekts Nr.1.11. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Sāvienas ezera ekoloģiskās situācijas izvērtēšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3616,50 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.
3.1.12. Projekts Nr.1.12. Ludzas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu aktualizēšana Cirmas
ezeram”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1099,17 EUR apmērā, kas nodrošina
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi Cirmas ezeram, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts projekta iesniegumā norādītais kopējais līdzfinansējuma apmērs
732,67 EUR apmērā.
2) Neatbalstīt projekta izmaksu pozīcijas „Ceļa izdevumi, kas saistīti ar ekspertu
nokļūšanu no BIOR līdz Cirmas ezeram zinātnisko darbu veikšanai un nokļūšanai
no Cirmas ezera līdz BIOR” finansēšanu no Zivju fonda.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā 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.
3.1.13. Projekts Nr.1.13. Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Galšūna, Ojātu un Gordovas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1670,00 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.
3.1.14. Projekts Nr.1.14. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Alūksnes ezera "iekšezera" daļas organisko nogulu slāņa un iespējamās
ietekmes uz zivju resursiem novērtēšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5760,00 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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3.2. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība”
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa pēc padomes
veiktās atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas un šo projektu sākotnēji pieprasītā
finansējuma attiecīgas samazināšanas bija mazāka (179 349,19 EUR) par pasākuma
iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (200 000 EUR).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā finansējuma
summā, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību (ņemot vērā padomes veikto
pieprasītā finansējuma samazināšanu projektiem Nr.2.3., 2.6., 2.7., 2.14. un 2.16.), iekļāvās
visi 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 šādu lēmumu par
finansējuma piešķiršanu pasākumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
3.2.1. Projekts Nr.2.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta iesniegums
„Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības
pasākumiem Daugavpils pilsētā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5840,00 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.
3.2.2. Projekts Nr.2.2. Krāslavas novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Krāslavas
novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2963,95 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.
3.2.3. Projekts Nr.2.3. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums
„Efektīva zivju resursu aizsardzība Latgales un Kurzemes reģionālo
administrāciju pārraudzītajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 4271,00 EUR apmērā, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes:
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- Elektroniskie svari, 3 gab. – 241,00 EUR;
- Ledus urbji, 3 gab. – 391,00 EUR;
- Ledus verga, 3 gab. – 168,00 EUR;
- LED lukturi, 3 gab. – 97,00 EUR;
- Oksimetrs, 1 gab. – 713,00 EUR;
- Laivas piekabe, 1 gab. – 1045,00 EUR;
- Iekšdedzes motors, 1 gab. – 1130,00 EUR;
- Elektromotors, 1 gab. – 261,00 EUR;
- Akumulators, 1 gab. – 225,00 EUR.
2) Neatbalstīt projekta izmaksu pozīcijas „Peldošie kostīmi” finansēšanu no Zivju
fonda.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu
par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda finansējuma atbalstu.
3.2.4. Projekts Nr.2.4. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums
„Mūsdienu zivju resursu aizsardzība īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās, izmantojot modernās tehnoloģijas”
Piešķirt projektam finansējumu 21 896,00 EUR apmērā.
3.2.5. Projekts Nr.2.5. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 27 394,00 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.
3.2.6. Projekts Nr.2.6. Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Materiāli
tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Riebiņu
novada ezeros”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 7616,95 EUR apmērā, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes:
- Motorlaiva Astra 430, 1 gab. – 1802,90 EUR;
- Konsole ar stūres iekārtu un vējstiklu, 1 gab. – 399,30 EUR;
- Dzinējs HONDA 20 LRTU, 1 gab. – 4053,50 EUR;
- Akumulatora baterija, 1 gab. – 52,03 EUR;
- Laivas treileris RESPO L199, 1 gab. – 1016,40 EUR;
- Binoklis optisan Autofokuss, 1 gab. – 111,32 EUR;
- Eholots Huminbird Piranja Max176, 1 gab. – 181,50 EUR.
2) Neatbalstīt projekta izmaksu pozīciju „Vadības trose”, „Dzinēja montāža”,
„Transporta pārsegs”, „Glābšanas veste” un „Airi, komplekts ar duļļiem”
finansēšanu no Zivju fonda.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu
par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda finansējuma atbalstu.
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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.
3.2.7. Projekts Nr.2.7. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai nepieciešamā nakts
redzamības aprīkojuma iegāde”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 6363,10 EUR apmērā, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes:
- FLIR HM-324XP+ termovizors, 1 gab. – 5168,10 EUR;
- FLIR 2x papildus lēca priekš HM-324XP+, 1 gab. – 1195,00 EUR.
2) Neatbalstīt projekta izmaksu pozīciju „FLIR HM-324XP+ termovizors” (1 gab.) un
„FLIR 2x papildus lēca priekš HM-324XP+” (1 gab.) finansēšanu no Zivju fonda.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā 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.
3.2.8. Projekts Nr.2.8. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1000,00 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.
3.2.9. Projekts Nr.2.10. Mērsraga novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzība Mērsraga kanālā”
Piešķirt projektam finansējumu 5603,42 EUR apmērā.
3.2.10. Projekts Nr.2.11. Kuldīgas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Lašveidīgo zivju nārstu uzraudzība Ventas upē un mobilās video
novērošanas sistēmas iegāde zivju resursu aizsardzībai”
1) Piešķirt projektam finansējumu 7379,61 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.
3.2.11. Projekts Nr.2.12. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai nepieciešamā
aprīkojuma iegāde”
1) Piešķirt projektam finansējumu 6040,00 EUR apmērā.
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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.
3.2.12. Projekts Nr.2.13. Valsts vides dienesta projekta iesniegums „Zivju
resursu izmantošanas kontrole un pastiprināšana Latvijas ūdenstilpēs un
piekrastē”
Piešķirt projektam finansējumu 31 633,33 EUR apmērā.
3.2.13. Projekts Nr.2.14. Siguldas novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Siguldas novada
ūdenskrātuvēs”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 8812,05 EUR apmērā, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes:
- Laiva, 1 gab. – 671,45 EUR;
- Dzinējs, 1 gab. – 1779,00 EUR;
- Piekabe, 1 gab. – 775,00 EUR;
- Kvadricikls, 1 gab. – 4820,00 EUR;
- Nakts redzamības ierīce, 1 gab. – 766,60 EUR;
2) Neatbalstīt projekta izmaksu pozīcijas „Kāpurķēdes kvadriciklam” finansēšanu no
Zivju fonda.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu
par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda finansējuma atbalstu.
3.2.14. Projekts Nr.2.15. Garkalnes novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība”
1) Piešķirt projektam finansējumu 13 641,21 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.
3.2.15. Projekts Nr.2.16. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas projekta
iesniegums „Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas administratīvajā
teritorijā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 8700,00 EUR apmērā, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes:
- Eholots, 1 gab. – 2100,00 EUR;
- Nakts redzamības brilles, 1 gab. – 3600,00 EUR;
- Termālā kamera, 1 gab. – 3000,00 EUR.
2) Neatbalstīt projekta izmaksu pozīcijas „Darba apģērbs” finansēšanu no Zivju fonda.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu
par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda finansējuma atbalstu.
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3.2.16. Projekts Nr.2.17. Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes
paaugstināšana Dagdas novada ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 6174,57 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.
3.2.17. Projekts Nr.2.18. Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta pašvaldības
projekta iesniegums „Ūdenstilpju uzraudzība un aizsardzība Rēzeknes
novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 7400,00 EUR apmērā.
2) Saskaņā ar projekta iesniedzēja pieteikumu 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.
3.2.18. Projekts Nr.2.19. Smiltenes novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novada ūdenstilpēs”
Piešķirt projektam finansējumu 6620,00 EUR apmērā.

4. Dažādi jautājumi
4.1. par Latvijas mutvārdu pētnieku asociācijas „Dzīvesstāsts” iesniegumu par
avansa maksājuma piešķiršanu
Pamatojoties uz Latvijas mutvārdu pētnieku asociācijas „Dzīvesstāsts” 10.04.2014.
iesniegumu, Zivju fonda padome nolēma piešķirt avansu 50 procentu apmērā no kopējā
projektam piešķirtā finansējuma Zivju fonda padomes 11.03.2014. sēdē atbalstītajam
(Zivju fonda padomes sēdes protokola Nr.154 apakšpunkts 3.1.2.) Latvijas mutvārdu
vēstures pētnieku asociācijas „Dzīvesstāsts” projektam „Foto albūms „Mūžs”: personības
Valda Brauna fotogrāfijās”.
4.2. par sabiedriskās organizācijas „Dabas muzeja atbalsta biedrība” iesniegumu
par avansa maksājuma piešķiršanu
Pamatojoties uz sabiedriskās organizācijas „Dabas muzeja atbalsta biedrība” 02.04.2014.
iesniegumu, Zivju fonda padome nolēma piešķirt avansu 50 procentu apmērā no kopējā
projektam piešķirtā finansējuma Zivju fonda padomes 11.03.2014. sēdē atbalstītajam
(Zivju fonda padomes sēdes protokola Nr.154 apakšpunkts 3.1.13.) Dabas muzeja atbalsta
biedrības projektam „Nodarbības skolēniem „Kā zivs ūdenī””.
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4.3. par Zivju fonda padomes izbraukuma sēdi 2014.gada 15.un 16.maijā
Padomes loceklis A.Rozefelds informē padomes locekļus par iespējamajiem apskates
objektiem padomes izbraukuma sēdē Rojas novadā, kas paredzēta 2014.gada 15. un 16.
maijā. A.Rozefelds piedāvā padomes izbraukuma sēdes laikā apskatīt ar zivsaimniecību
saistītus objektus Rojas novadā.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 23.04.2014.

J.Ābele
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