PROTOKOLS
Rīgā
2018.gada 25.aprīlī

Nr.4.1-28e/4/2018
Zivju fonda padomes 184. sēde

Rīgā
sēdes sākums 2018.gada 19.aprīlī, 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,
D.Ustups, A.Bērziņš, A.Maldups, Ē.Urtāns. Sēdē nepiedalījās padomes loceklis
V.Gabrāns.
1. Pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem
1.1. pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”;
1.2. pasākums “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”.
2. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
2.1. pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”;
2.2. pasākums “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”.
3. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2018.gadā.
4. Dažādi jautājumi:
4.1. par biedrības “Sporta makšķerēšanai” 16.03.2018. vēstuli;
4.2. par biedrības “Atlaid mammu” iesniegumu par projekta “Uzzini un izglītojies
kopā ar "Atlaid mammu"” īstenošanas nosacījumiem;
4.3. par priekšlikumiem grozījumiem Ministru kabineta 02.03.2010.noteikumos
Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”;
4.4. par priekšlikumiem grozījumiem Ministru kabineta 19.12.1995.noteikumos
Nr.388 “Zivju fonda nolikums”;

4.5. par Zivju fonda padomes 2018.gada izbraukuma sēdi.
4.6. par Zivju fonda finansējuma atlikuma piešķiršanas iespēju atsevišķiem Zivju
fonda padomes 20.03.2018.sēdē vērtētajiem projektiem, kas neiekļāvās
projektu iesniegšanas kārtai izsludinātā finansējuma summā;
4.7. par 2018.gada 2.projektu iesniegšanas kārtas izsludināšanu Zivju fonda
pasākumam
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.
Ņemot vērā, ka pasākumam “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un
līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” iesniegtajos
projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir mazāks par kārtā izsludināto un
pieejamo atbalsta apmēru, N.Riekstiņš ierosina padomes sēdes darba kārtības sadaļā
“Dažādi jautājumi” papildus iekļaut vēl šādus jautājumus:
1) par Zivju fonda finansējuma atlikuma piešķiršanas iespēju atsevišķiem
Zivju fonda padomes 20.03.2018.sēdē vērtētajiem projektiem, kas
neiekļāvās projektu iesniegšanas kārtai izsludinātā finansējuma summā;
2) par 2018.gada 2.projektu iesniegšanas kārtas izsludināšanu Zivju fonda
pasākumam.
N.Riekstiņš vaicā padomes locekļiem, vai viņiem nav iebildumu pret padomes sēdes
darba kārtībā pirms sēdes papildus iekļauto jautājumu, kā arī iepriekš izsūtīto
padomes sēdes darba kārtību. Nevienam no padomes locekļiem nav iebildumu, un
padomes sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.
1. Pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem.
1.1.

pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes
vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”

N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 27 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”. Pasākumam iesniegtajos
projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 380 638,56 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 345 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos
pieprasītais finansējums pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto
un pieejamo atbalsta apmēru.
N.Riekstiņš ierosina, ka, ņemot vērā pasākuma finansējuma deficītu un lai novērstu
nesamērīgi liela finansējuma piešķiršanu atsevišķām dažādos projektos paredzētajām
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līdzīgām izdevumu pozīcijām, attiecībā uz vienu projektu būtu lietderīgi noteikt
piešķiramā Zivju fonda finansējuma maksimālo apmēru pārnēsājamām
termokamerām, termovizieriem un tām līdzīgām iekārtām – ne vairāk par 3000 EUR
ar PVN par vienu vienību, kā arī kvadricikliem un ūdensmotocikliem – ne vairāk par
10 000 EUR ar PVN par vienu vienību. Tāpat N.Riekstiņš ierosina nepiešķirt Zivju
fonda finansējumu ar attiecīgu kontroles aprīkojumu tieši nesaistītas datortehnikas
iegādei.
Zivju fonda padomes locekļi atbalsta šos N.Riekstiņa priekšlikumus un piekrīt tos
izmantot tālākā projektu apspriešanas gaitā.
Padomes loceklis M.Švarcs, ņemot vērā pasākumam iesniegtos atsevišķu valsts
institūciju finansiāli apjomīgos projektus, vērš padomes locekļu uzmanību uz to, ka
padomei vajadzētu turpmāk vienoties par Zivju fonda finansējuma apjoma limitiem
valsts institūciju projektiem. N.Riekstiņš informē, ka atbilstoši Zvejniecības likumā
noteiktajam regulējumam pašlaik nav šķēršļu piešķirt Zivju fonda finansējumu valsts
institūciju projektiem, tomēr viņš atzīst, ka M.Švarca priekšlikumu padome varētu
izskatīt nākamā gada sākumā, kad padome lems par Zivju fonda finansējuma
sadalījumu pa atsevišķiem pasākumiem.
Zivju fonda padomes locekļi atbalsta šo N.Riekstiņa priekšlikumu par jautājuma
apspriešanu par atsevišķa finansējuma apjoma iedalīšanu valsts institūciju projektiem,
kad tiks lemts par Zivju fonda finansējuma sadalījumu nākamajam gadam.
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 3.1.apakšpunktā un
protokola 1.pielikumā):
1) projekts Nr.1.1. – K.Laizāns, Daugavpils pilsētas domes vides inženieris,
T.Binders, Daugavpils pilsētas domes tehniskais direktors;
2) projekts Nr.1.2. – A.Maldonis, Ventspils novada Usmas ezera
apsaimniekotājs;
3) projekts Nr.1.3. – K.Laizāns, Daugavpils pilsētas domes vides inženieris;
4) projekts Nr.1.4. – R.Mauliņš, Ādažu novada domes policijas inspektors;
5) projekts Nr.1.5. – E.Pivarūns, Jūrmalas pašvaldības policijas glābšanas
dienesta priekšnieks;
6) projekts Nr.1.6. – I.Pastors, Carnikavas novada pašvaldības policijas
priekšnieks;
7) projekts Nr. 1.7. – E.Vinogradovs, Valsts policijas galvenais inspektors;
8) projekts Nr.1.8. – A.Kalvāns, Riebiņu novada pašvaldības kārtībnieks;
9) projekts Nr.1.9. – E.Sproģis, Valsts vides dienesta Iekšējo ūdeņu kontroles
daļas vadītājs, I.Ivaņinoka, Valsts vides dienesta projektu vadītāja;
10) projekts Nr.1.11. – T.Latiševa, Krustpils novada pašvaldības projektu
koordinatore, V.Drozds, Krustpils novada pašvaldības Civilās un vides
aizsardzības speciālists, O.Kivlenieks, Krustpils novada pašvaldības Civilās un
vides aizsardzības speciālists, L.Beinaroviča, Krustpils novada pašvaldības
projektu koordinatore;
11) projekts Nr.1.12. – G.Liepiņa, Rīgas pašvaldības policijas projektu vadītāja,
G.Plešs, Rīgas pašvaldības policijas galvenais speciālists;
12) projekts Nr. 1.13. – M.Kļaviņš, Burtnieku novada pašvaldības izpilddirektors;
13) projekts Nr.1.14. – A.Truksne, Jēkabpils pilsētas pašvaldības
komunālinženiere, M.Breimane, Jēkabpils pilsētas pašvaldības ainavu tehniķe;
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14) projekts Nr.1.16. – V.Zukulis, Višķu pagasta pārvaldes ezeru apsaimniekotājs;
15) projekts Nr.1.18. – M.Zīverts, Dabas aizsardzības pārvaldes direktora
vietnieks;
16) projekts Nr.1.19. – R.Gūtpelcs, Kuldīgas novada pašvaldības policijas
priekšnieks;
17) projekts Nr.1.20. – A.Radzevičs, Durbes novada domes priekšsēdētāja
vietnieks;
18) projekts Nr.1.21. – A.Kārkliņš, Daugavpils novada domes ezeru
apsaimniekošanas speciālists;
19) projekts Nr.1.23. – L.Viļumsone, Limbažu novada pašvaldības aģentūras
“ALDA” vadītāja pienākumu izpildītāja;
20) projekts Nr.1.24. – J.Švēde, biedrības “Beverīnas ūdeņi” valdes priekšsēdētājs;
21) projekts Nr. 1.27. – R.Derkačs, padomes loceklis, Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks;
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.1.1.-1.6.,
1.8., 1.10.-1.17., 1.19.-1.26.) un M.Švarca (projekti Nr.1.7., 1.9., 1.18., 1.27.)
sagatavotos atzinumus par iesniegtajiem projektiem.
Padomei, apspriežot iesniegtos projektus, radās diskusija par atsevišķām projektu
izmaksu pozīcijām tāmē, tāpēc tā lūdza padomes locekli E.Šmiti, Valsts vides
dienesta ģenerāldirektora vietnieci, Zvejas kontroles departamenta direktori, pēc
padomes sēdes sniegt padomei skaidrojumu par atšķirībām starp pārvietojamām un
stacionārām termokamerām (padomes locekles E.Šmites e-pasta ziņu ar skaidrojumu
par pārnēsājamām un stacionārām termokamerām skatīt šī protokola 2.pielikumā).
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma nevirzīt tālākai vērtēšanai
projektu Nr. 1.21. (iemeslus projekta noraidīšanai un nevirzīšanai tālākai vērtēšanai
skatīt lēmumā par attiecīgo projektu šī protokola 2.1.21. apakšpunktā).
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma tālākai vērtēšanai ar
samazinātu Zivju fonda finansējumu, virzīt projektu iesniegumus Nr. 1.3., 1.6., 1.7.,
1.8., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15., 1.18., 1.19. un 1.24. (samazinātā finansējuma apjomus
skatīt lēmumos par attiecīgajiem projektiem šī protokola 2.1.apakšpunktā). Pārējos
projektus (projekti Nr. 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.9., 1.10., 1.12., 1.16., 1.17., 1.20., 1.22.,
1.23., 1.25., 1.26., 1.27.) padome virzīja vērtēšanai attiecīgajos projektos pieteiktā
finansējuma apmērā.

1.2.

pasākums “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un
līdzdalība
starpvalstu
sadarbībā
zinātniskajos
pētījumos
zivsaimniecībā”.

N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 13 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākumam “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”. Pasākumam
iesniegtajos projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 38 663,79 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 70 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos
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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 2.2.apakšpunktā un
protokola 1.pielikumā):
1) projekts Nr.2.1. – A.Vāvere, Ventspils novada Puzes ezera apsaimniekotājs;
2) projekts Nr.2.2. – D.Ustups, padomes loceklis, Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” (turpmāk – institūts “BIOR”)
Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs;
3) projekts Nr. 2.4. – A.Ķesa, Pārgaujas novada pašvaldības vides speciālists;
4) projekts Nr.2.7. – T.Latiševa, Krustpils novada pašvaldības projektu
koordinatore, V.Drozds, Krustpils novada pašvaldības Civilās un vides
aizsardzības speciālists, O.Kivlenieks, Krustpils novada pašvaldības Civilās un
vides aizsardzības speciālists, L.Beinaroviča, Krustpils novada pašvaldības
projektu koordinatore;
5) projekts Nr.2.8. – A.Kārkliņš, Daugavpils novada domes ezeru
apsaimniekošanas speciālists;
6) projekts Nr.2.10. – J.Švēde, biedrības “Beverīnas ūdeņi” valdes priekšsēdētājs;
7) projekts Nr.2.12. – B.Prūse, Latvijas Universitātes projektu vadītāja.
Pasākuma projektu iesniegumu 2017.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un atbildes uz
padomes locekļu jautājumiem, kā arī padomes locekles D.Vilkastes sagatavotos
atzinumus par iesniegtajiem projektiem Nr.2.1.-2.13.).
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma nevirzīt tālākai vērtēšanai
projektu Nr. 2.12. (iemeslus projekta noraidīšanai un nevirzīšanai tālākai vērtēšanai
skatīt lēmumā par attiecīgo projektu šī protokola 2.2.12. apakšpunktā).
Pārējos projektus (projekti Nr. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10.,
2.11., 2.13.) padome virzīja vērtēšanai attiecīgajos projektos pieteiktā finansējuma
apmērā.

2. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
Pēc 2018.gada iesniegšanas kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumiem „Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība” un „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un
līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” 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 „Zivju resursu
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aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība” un „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un
līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” iesniegtie
projektu iesniegumi saņēma šī protokola 1.pielikumā atspoguļoto novērtējumu
(punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).
2.1.

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 (338 525,14 EUR) par
pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (345 000 EUR).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā
finansējuma summā (ņemot vērā projekta Nr. 1.21. nevirzīšanu tālākai vērtēšanai un
projektu apspriešanā padomes veikto pieprasītā finansējuma samazināšanu projektiem
Nr. 1.3., 1.6., 1.7., 1.8., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15., 1.18., 1.19. un 1.24.), 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 pasākumam „Zivju
resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos
izdevumus)” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
2.1.1. Projekts Nr.1.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta
iesniegums „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 562,50 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.
2.1.2. Projekts Nr.1.2. Ventspils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzība, kontrole un uzraudzība Ventspils
novada publiskajās ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 16 019,35 EUR apmērā.
2) Ņemt vērā, ka projekta iesnieguma sadaļā “B.5.8. Projekta izmaksas”
norādītās pozīcijas “Go pro kamera” vienību skaits ir 4 vienības (2 komplekti);
3) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzētā drona un kameru iegādi
skatīt padomes papildus nolēmuma 2) un 3) punktu šī protokola 2.1.sadaļas
beigās.
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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.
2.1.3. Projekts Nr.1.3. Sventes pagasta pārvaldes projekta iesniegums
„Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības
pasākumiem Daugavpils novada Sventes pagastā”
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
5 355,79 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 11 %:
- Laivas dzinējs, 1 gab. (1014,60 EUR Zivju fonda finansējums);
- Elektriskais ledus urbis, 1 gab. (413,85 EUR Zivju fonda finansējums);
- Termokamera, 1 gab. (3000 EUR Zivju fonda finansējums);
- Dienas / nakts binoklis, 1 gab. (622,96 EUR Zivju fonda finansējums);
- Lukturis, 1 gab. (304,38 EUR Zivju fonda finansējums).
2) 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) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.1.4. Projekts Nr.1.4. Ādažu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 430,00 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.
2.1.5. Projekts Nr.1.5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas projekta
iesniegums „Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju aizsardzībai”
1) Piešķirt projektam finansējumu 17 476,80 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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2.1.6. Projekts Nr.1.6. "Carnikavas novada pašvaldības projekta
iesniegums „Carnikavas novada Pašvaldības policijas kapacitātes
stiprināšana zivju resursu aizsardzības pasākumu izpildes
nodrošināšanai”
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
14 888,26 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 11 %:
- Kvadricikls, 1 gab. (8713,10 EUR Zivju fonda finansējums);
- Eholote, 1 gab. (3002,86 EUR Zivju fonda finansējums);
- Termovizors, 1 gab. (3000 EUR Zivju fonda finansējums);
- Meklēšanas prožektors, 1 gab. (172,30 EUR Zivju fonda finansējums).
2) 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) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.1.7. Projekts Nr.1.7. Valsts policijas projekta iesniegums „Valsts
policijas zivju aizsardzības pasākumi 2018”
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
15 842,82 EUR apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju
apmaksu:
- Eholote, 1 gab. (2809,62 EUR Zivju fonda finansējums);
- Mežā izvietojamas kameras, 8 gab. (2628 EUR Zivju fonda finansējums);
- Specializēta datortehnika, 2 gab. (6364,60 EUR Zivju fonda finansējums);
- Termokamera, 1 gab. (3000 EUR Zivju fonda finansējums);
- Pie apģērba piestiprināma kamera, 4 gab. (1040,60 Zivju fonda
finansējums).
2) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzētajām kameru iegādēm
skatīt padomes papildus nolēmuma 3) punktu šī protokola 2.1.sadaļas beigās.
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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2.1.8. Projekts Nr.1.8. Riebiņu novada domes projekta iesniegums
„Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes
paaugstināšana Riebiņu novada ūdenstilpēs”
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
12 323,00 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 14,4 %:
- Nakts redzamības iekārta, 2 gab. (1528 EUR Zivju fonda finansējums);
- Nakts redzamības iekārtu piegaismotāji, 2 gab. (330 EUR Zivju fonda
finansējums);
- Rācijas, 3 gab. (465 EUR Zivju fonda finansējums);
- Kvadricikls, 1 gab. (10 000 EUR Zivju fonda finansējums).
2) 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) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.1.9. Projekts Nr.1.9. Valsts vides dienesta projekta iesniegums „Zvejas
kontroles tehniskā nodrošinājuma uzlabošana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 50 000,00 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.
2.1.10. Projekts Nr.1.10. Krāslavas novada domes projekta iesniegums
„Kvadrokoptera un ķermeņa kameru iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Krāslavas
novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 381,74 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzēto kvadrokoptera un
kameru iegādi skatīt padomes papildus nolēmuma 2) un 3) punktu šī protokola
2.1.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.
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2.1.11. Projekts Nr.1.11. Krustpils novada pašvaldības projekta
iesniegums „Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs
2018.gadā”
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
14 669,77 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 26,0 %:
- Bezpilota lidaparāts ar papildierīcēm, 1 gab. (1183,26 EUR Zivju fonda
finansējums);
- Piepūšamā laiva/kajaks, 1 gab. (482,11 EUR Zivju fonda finansējums);
- Ūdensmotocikls, 1 gab. (10 000 EUR Zivju fonda finansējums);
- Nakts redzamības brilles, 1.gab. (2442 EUR Zivju fonda finansējums);
- Elektromotors, 1 gab. (562,40 EUR Zivju fonda finansējums).
2) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzētā bezpilota lidaparāta
iegādi skatīt padomes papildus nolēmuma 2) punktu šī protokola 2.1.sadaļas
beigās.
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.
2.1.12. Projekts Nr.1.12. "Rīgas pilsētas pašvaldības policijas projekta
iesniegums „Kvadriciklu iegāde zivju resursu aizsardzībai Rīgas
pilsētas administratīvajā teritorijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 19 493,10 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.
2.1.13. Projekts Nr.1.13. Burtnieku novada pašvaldības projekta
iesniegums „Burtnieku novada Burtnieku ezera zivju resursu
aizsardzības pasākumu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde
2018.gadā”
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 9
537,00 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 16,9 %:
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- Laiva, 1 gab. (1456,05 EUR Zivju fonda finansējums);
- Laivas motors 20 ZS, 1 gab. (1955 EUR Zivju fonda finansējums);
- Laivas motors 50 ZS, 1 gab. (5015 EUR Zivju fonda finansējums);
- Bezpilota lidaparāts, 1.gab. (1110,95 EUR Zivju fonda finansējums).
2) 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) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzēta bezpilota lidaparāta
iegādi skatīt padomes papildus nolēmuma 2) punktu šī protokola 2.1.sadaļas
beigās.
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.
2.1.14. Projekts Nr.1.14. Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekta
iesniegums „Zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumi
Radžu ūdenskrātuvē”
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
6 371,60 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 15,0 %:
- Binoklis, 1 gab. (135,15 EUR Zivju fonda finansējums);
- Drons, 1 gab. (1240,15 EUR Zivju fonda finansējums);
- Dzinējs, 1 gab. (4080 EUR Zivju fonda finansējums);
- Eholote, 1.gab. (916,30 EUR Zivju fonda finansējums).
2) 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) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzētā drona iegādi skatīt
padomes papildus nolēmuma 2) punktu šī protokola 2.1.sadaļas beigās.
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.
2.1.15. Projekts Nr.1.15. Engures novada domes projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Engures novada
ūdenstilpēs”
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
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5 177,00 EUR apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju
apmaksu:
- Piepūšama laiva, 1 gab. (2177 EUR Zivju fonda finansējums);
- Termovizors, 1 gab. (3000 EUR Zivju fonda finansējums).
2) 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.
2.1.16. Projekts Nr.1.16. Višķu pagasta pārvaldes projekta iesniegums
„Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana”
Piešķirt projektam finansējumu 4 066,40 EUR apmērā.
2.1.17. Projekts Nr.1.17. Alojas novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 983,00 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.
2.1.18. Projekts Nr.1.18. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta
iesniegums „Materiāli tehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu
aizsardzībai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”
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
17 906,03 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 12,4 %:
- Kvadricikls ar tam atbilstošu ķēžu sistēmu, 1 gab. (10 000 EUR Zivju
fonda finansējums);
- Piekabe, 1 gab. (1090 EUR Zivju fonda finansējums);
- Prožektors motorlaivai ar kronšteinu, 4 gab. (676 EUR Zivju fonda
finansējums);
- Vinča automašīnai Toyota Hilux ar metāla bamperi, t.sk. uzstādīšana,
1 gab. (3265,65 EUR Zivju fonda finansējums);
- Iekšdedzes dzinējs (līdz 5 ZS), 1 gab. (699 EUR Zivju fonda finansējums);
- Kamera GoPro, 4 gab. (759,80 EUR Zivju fonda finansējums);
- Digitālais ciparu nakts&diena binoklis, 1 gab. (590 EUR Zivju fonda
finansējums);
- Binoklis, 6 gab. (690 EUR Zivju fonda finansējums);
- Ledus verga, 2 gab. (60 EUR Zivju fonda finansējums);
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- Ledus urbis, 2 gab. (75,58 EUR Zivju fonda finansējums);
2) 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) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzēto kameru iegādi skatīt
padomes papildus nolēmuma 3) punktu šī protokola 2.1.sadaļas beigās.
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.
2.1.19. Projekts Nr.1.19. Kuldīgas novada pašvaldības projekta
iesniegums „Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas 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
10 121,97 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 10,0 %:
- Termokamera Dahua DH-TPC-SD8620-A25, 1 gab. (6363,03 EUR Zivju
fonda finansējums);
- Cietais disks Western Digital 10TB, 5400RPM, 256MB, SATA III,
Purple, 1 gab. (313,44 EUR Zivju fonda finansējums);
- Termālā nakts redzamības kamera PULSAR Helion XP28, 1 gab.
(3000 EUR Zivju fonda finansējums);
- Tālskatis Bushnell Trophy 20-60x 65mm, 1.gab. (378 EUR Zivju fonda
finansējums);
- Universāls statīvs Triton Aluminium tripod FLX-2, 1 gab. (67,50 EUR
Zivju fonda finansējums).
2) 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) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.1.20. Projekts Nr.1.20. Durbes novada domes projekta iesniegums
„Aprīkojumu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem”
1) Piešķirt projektam finansējumu 11 461,12 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzētā drona iegādi skatīt
padomes papildus nolēmuma 2) punktu šī protokola 2.1.sadaļas beigās.
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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.
2.1.21. Projekts Nr.1.21. Daugavpils novada domes projekta iesniegums
„Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Daugavpils novada ezera
zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 11.1 un 11.1 4. punktu nepiešķirt atbalstu Daugavpils novada domes
projektam „Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Daugavpils novada ezera zivju
resursu aizsardzības nodrošināšanai” un nevērtēt šo projektu, jo minētajā projektā ir
pieprasīts nesamērīgs finansējums projektā paredzētā zivju resursu aizsardzības mērķa
sasniegšanai, ko var panākt ar vienkāršākām un lētākām iekārtām, un par projekta
nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes
locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
2.1.22. Projekts Nr.1.22. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Saulkrastu
novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 14 419,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniegumā norādītās līdzfinansējuma pozīcijas neuzskatīt par
līdzfinansējumu.
3) Lauku atbalsta dienestam neslēgt ar projekta iesniedzēju līgumu un
neizmaksāt finansējumu līdz brīdim, kamēr ar Lauku atbalsta dienestu nav
saskaņota projektā paredzēto iegāžu iepirkuma procedūra.
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.
2.1.23. Projekts Nr.1.23. Limbažu novada pašvaldības projekta
iesniegums „Zivju resursu aizsardzība Limbažu novada ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 600,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzēto kameru iegādi skatīt
padomes papildus nolēmuma 3) punktu šī protokola 2.1.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.
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2.1.24. Projekts Nr.1.24. Beverīnas novada pašvaldības projekta
iesniegums „Zivju resursu aizsardzība Trikātas ezerā, Baznīcas
ezerā, Pannas ezerā, Dutkas ezerā un Abuls upē”
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
11 865,53 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 10,0 %:
- Eholote, 1 gab. (746,06 EUR Zivju fonda finansējums);
- Laivas motors, 1 gab. (662,59 EUR Zivju fonda finansējums);
- Meža kameras, 2 gab. (395,83 EUR Zivju fonda finansējums);
- Binoklis, 2.gab. (819,20 EUR Zivju fonda finansējums);
- Kvadricikls, 1 gab. (9241,85 EUR Zivju fonda finansējums).
2) 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) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzēto kameru iegādi skatīt
padomes papildus nolēmuma 3) punktu šī protokola 2.1.sadaļas beigās.
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.
2.1.25. Projekts Nr.1.25. Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas
novada ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 8 632,00 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.
2.1.26. Projekts Nr.1.26. Reģionālā pašvaldības policijas projekta
iesniegums „Sniega motocikla iegāde zivju resursu aizsardzībai”
1) Piešķirt projektam finansējumu 9 457,36 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.
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2.1.27. Projekts Nr.1.27. Zemkopības ministrijas projekta iesniegums
„Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas
sistēmas (LZIKIS) papildinājumu izstrāde informācijas ievadei par
zvejas darbībām Latvijas iekšējos ūdeņos”
Piešķirt projektam finansējumu 48 484,00 EUR apmērā.
Padome papildus par pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
kārtai iesniegtajiem projektiem nolēma:
1) gadījumos, kad par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola
2.1.apakšpunktā 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,
ko apliecina izsniegtais sertifikāts, jāsaņem atbilstošas ierīču garantijas
apliecības no ierīču pārdevēja un jāsaskaņo ierīču paredzētā darbība ar
Datu valsts inspekciju;
3) projektos, kuros ir paredzēta videokameru iegāde, projekta iesniedzējam
pirms šo ierīču ekspluatācijas uzsākšanas jānodrošina ierīču paredzētās
darbības saskaņošana ar Datu valsts inspekciju.
2.2.

pasākums “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un
līdzdalība
starpvalstu
sadarbībā
zinātniskajos
pētījumos
zivsaimniecībā”.

Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa bija
mazāka (38 663,79 EUR) par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu
(70 000 EUR).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā
finansējuma summā (ņemot vērā projekta Nr. 2.12. nevirzīšanu tālākai vērtēšanai),
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” 8.1.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādus
lēmumus par finansējuma piešķiršanu pasākumam „Zinātniskās pētniecības
programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos
pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu
finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas
Savienības fondu finansējuma” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
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2.2.1. Projekts Nr.2.1. Ventspils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Puzes ezeram”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 917,00 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.
2.2.2. Projekts Nr.2.2. Zinātniskā institūta "BIOR" projekta iesniegums
„Zivju resursu bioloģisko un ekoloģisko pētījumu informatīvās bāzes
papildināšana zinātniskās darbības nodrošināšanai”
Piešķirt projektam finansējumu 2 094,08 EUR apmērā.
2.2.3. Projekts Nr.2.3. Saldus novada pašvaldības projekta iesniegums
„Strauta foreļu/taimiņu populācijas stāvokļa izpēte Cieceres upē
Saldus pilsētas un novada teritorijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 670,00 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.
2.2.4. Projekts Nr.2.4. "Pārgaujas novada pašvaldības projekta
iesniegums „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Raiskuma un Auciema ezeriem”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 288,24 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.
2.2.5. Projekts Nr.2.5. Apes novada domes projekta iesniegums
„Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Zvārtavas
ezeram Apes novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3 145,22 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.
2.2.6. Projekts Nr.2.6. Baltinavas novada domes projekta iesniegums
„Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Baltinavas
novada ezeriem”
Piešķirt projektam finansējumu 1 140,14 EUR apmērā.
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2.2.7. Projekts Nr.2.7. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Vēžu un zivsaimnieciskā izpēte Krustpils novada Laukezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 049,15 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka projektā tiek izmantota citos
nodibinājuma “Vides risinājumu institūts” līdzīgos projektos pielietotā
kontrolzvejas metode.
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.
2.2.8. Projekts Nr.2.8. Daugavpils novada domes projekta iesniegums
„Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Daugavpils
novada ezeriem”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3 760,68 EUR apmērā.
2) Uzskatīt, ka projekta iesnieguma tāmes pozīcija “pakalpojums” ir
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Daugavpils novada
ezeriem;
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.
2.2.9. Projekts Nr.2.9. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Madonas
novada Mētrienas pagasta Odzienas ezeram”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3 871,39 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.
2.2.10. Projekts Nr.2.10. Beverīnas novada pašvaldības projekta
iesniegums „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Beverīnas novada Trikātas un Mācītājmuižas ezeriem un
apsaimniekošanas plāna izstrāde Beverīnas novada teritorijā
ietilpstošajam Abuls upes posmam”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 695,46 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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2.2.11. Projekts Nr.2.11. Rēzeknes novada pašvaldības projekta
iesniegums „Rāznas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde un datu ieguve”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 860,00 EUR apmērā.
2) 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.
2.2.12. Projekts Nr.2.12. Latvijas Universitātes projekta iesniegums
„Sabiedrības zināšanas kā papildus rīks zivju resursu izpētei”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 11.1 un 11.1 4. punktu nepiešķirt atbalstu Latvijas Universitātes projektam
„Sabiedrības zināšanas kā papildus rīks zivju resursu izpētei” un nevērtēt šo projektu,
jo nav saprotams šī projekta īstenošanas rezultātā iegūto rezultātu tālākais praktiskais
pielietojums un par projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši
visi Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē. Zivju fonda
padome aicināja projekta iesniedzējus pirms šāda veida projekta iesniegšanas Zivju
fonda projektu konkursam apspriest projekta ieceri ar potenciālajiem projekta
rezultātu izmantotājiem (pasūtītājiem), kuriem būtu nepieciešama šāda projekta
īstenošana.
2.2.13. Projekts Nr.2.13. Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Osvas, Bižas un Visaldas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 395,72 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.
Padome papildus par pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu
finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā” kārtai iesniegtajiem projektiem nolēma, ka gadījumos, kad par
kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 2.2.apakšpunktā 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.
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3. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2018.gadā
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju
fonda dotācijas veidošanai 2018.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz 17.04.2018.
veidoja 330 904,99 EUR jeb 29,2 % no 2018.gada ieņēmumu plāna, kas aptuveni
atbilst ieņēmumu plānā prognozētajam apjomam.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no
01.01.2018. līdz 17.04.2018.” un pieņēma to zināšanai.
4. Dažādi jautājumi
4.1.

par biedrības “Sporta makšķerēšanai” 16.03.2018. vēstuli

N.Riekstiņš iepazīstina padomes locekļus ar biedrības “Sporta makšķerēšanai”
16.03.2018.vēstuli, kurā sniegta informācija par iespējamām nepilnībām biedrības
"Ziemeļu puse" projekta „Informatīvi izglītojošas TV filmas "Makšķerēšanas sports
Latvijā" izveide” (padomes 12.04.2017.sēdes protokols Nr.4.1-28e/3/2017,
3.17.apakšpunkts) īstenošanā, kā arī padomei lūgts atkārtoti vērtēt biedrības “Ziemeļu
puse” projekta iesniegumu “Informatīvi izglītojoša TV filma "Latvijas upju kopšana
zivju nārsta vietu pavairošanai"” (padomes 05.03.2018.sēdes protokols Nr. 4.128e/2/2018, 2.2.20.apakšpunkts).
N.Riekstiņš arī informē padomi par Lauku atbalsta dienesta 05.04.2018. vēstuli Nr. 10
9.1-8/18/631-e, kurā Lauku atbalsta dienests sniedz informāciju Zemkopības
ministrijai par biedrības "Ziemeļu puse" projekta „Informatīvi izglītojošas TV filmas
"Makšķerēšanas sports Latvijā" izveide” pārbaudi saistībā ar iespējamām tā
īstenošanas problēmām.
Ņemot vērā minētajā Lauku atbalsta dienesta vēstulē sniegto informāciju, N.Riekstiņš
uzskata, ka padomei nav pamata atkārtoti novērtēt biedrības “Ziemeļu puse”
05.03.2018.sēdē apstiprinātā projekta iesniegumu “Informatīvi izglītojoša TV filma
“Latvijas upju kopšana zivju nārsta vietu pavairošanai”, jo biedrības "Ziemeļu puse"
2017.gadā cita projekta īstenošanā pieļautās nepilnības nevar būt pamats projektu
konkursa un vērtēšanas procedūras neatbilstībai, jo tā tika veikta balstoties uz
konkrētās sēdes laikā (05.03.2018.) pieejamo projektu informāciju un projektu
iesniedzēju sniegtajiem paskaidrojumiem. Vienlaikus N.Riestiņš aicina padomi
izvērtēt Lauku atbalsta dienesta vēstulē minēto informāciju par TV filmu
“Makšķerēšanas sports Latvijā” un izteikt savu viedokli par abiem jautājumiem.
Padome vienprātīgi atbalsta N.Riekstiņa viedokli par biedrības “Ziemeļu puse”
projektu “Informatīvi izglītojoša TV filma “Latvijas upju kopšana zivju nārsta
vietu pavairošanai” (padomes 05.03.2018.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2018,
2.2.12.apakšpunkts), ka minētā projekta pieteicēja 2017.gadā cita projekta
īstenošanā pieļautās nepilnības nevar būt pamats projektu konkursa un
vērtēšanas procedūras neatbilstībai, jo tā tika veikta balstoties uz konkrētās
sēdes laikā (05.03.2018.) pieejamo projektu informāciju un projektu iesniedzēju
sniegtajiem paskaidrojumiem. Padome nolēma, ka nav pamata atkārtoti
novērtēt šo projektu.
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N.Riekstiņš aicina pārrunāt iespējamās projekta īstenošanas nepilnības, ko biedrība
“Ziemeļu puse” pieļāvusi 2017.gadā finansētajā projektā, un dod vārdu biedrības
“Ziemeļu puse” projekta vadītājam M.Oltem, kurš iepazīstina padomi ar savu viedokli
par biedrības “Sporta makšķerēšanai” vēstulē un Lauku atbalsta dienesta vēstulē
sniegto informāciju par TV filmu “Makšķerēšanas sports Latvijā”.
N.Riekstiņš ierosina, ka, ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta vēstulē minētās
nepilnības minētā biedrības "Ziemeļu puse" 2017.gada projekta īstenošanā, kā arī
atsaucoties uz makšķernieku organizācijas pārstāvošo padomes locekļu pausto
viedokli, ka izveidotajā filmā nav pietiekoši atspoguļotas vairākas makšķerēšanas
sporta disciplīnas, padome varētu uzdot biedrībai “Ziemeļu puse” par saviem
līdzekļiem, sadarbojoties ar biedrību “Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija”,
papildināt informatīvi izglītojošo TV filmu “Makšķerēšanas sports Latvijā” ar vēl 4
epizodēm par atsevišķām makšķerēšanas sporta disciplīnām, kas nav ietvertas
minētajā filmā. Tāpat N.Riekstiņš norāda, ka pārskats par šī uzdevuma izpildi
biedrībai “Ziemeļu puse” būtu jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā 2018.gada beigās
kopā pārskatu par šogad no Zivju fonda līdzekļiem atbalstīto informatīvi izglītojošo
TV filmu “Latvijas upju kopšana zivju nārsta vietu pavairošanai”.
M.Olte piekrīt izpildīt šo N.Riekstiņa ierosinājumu.
Padome atbalsta N.Riekstiņa priekšlikumu un uzdod biedrībai “Ziemeļu puse”,
sadarbojoties ar biedrību “Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija”, par
saviem līdzekļiem papildināt informatīvi izglītojošo TV filmu “Makšķerēšanas
sports Latvijā” ar vēl 4 epizodēm par atsevišķām makšķerēšanas sporta
disciplīnām, kas nav ietvertas filmā, kā arī iesniegt pārskatu par šī uzdevuma
izpildi Lauku atbalsta dienestā kopā ar pārskatu par biedrības “Ziemeļu puse”
projekta “Informatīvi izglītojoša TV filma "Latvijas upju kopšana zivju nārsta
vietu pavairošanai"” (padomes 05.03.2018.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2018,
2.2.12.apakšpunkts) īstenošanu. Lauku atbalsta dienestam līgumā par TV filmas
"Latvijas upju kopšana zivju nārsta vietu pavairošanai"” veidošanu paredzēt
biedrībai “Ziemeļu puse” minētā papildus uzdevuma izpildi.
4.2.

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

Biedrības “Atlaid mammu” pārstāvis M.Ābiķis informē padomi, ka vēlas atsaukt savu
26.03.2018.iesniegumu par iespējamām izmaiņām padomes ar daļēju finansējumu
atbalstītajā biedrības “Atlaid mammu” projektā “Uzzini un izglītojies kopā ar "Atlaid
mammu"” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2018, 2.2.14.apakšpunkts), jo
viņam pēc minētā iesnieguma iesniegšanas ir parādījušās jaunas idejas, par to, kā
varētu realizēt šo projektu.
Padome nolēma aicināt biedrības “Atlaid mammu” pārstāvi M.Ābiķi iesniegt
izskatīšanai padomē atkārtotu iesniegumu par iespējamām izmaiņām padomes
ar daļēju finansējumu atbalstītajā biedrības “Atlaid mammu” projektā “Uzzini
un izglītojies kopā ar "Atlaid mammu"” (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/2/2018, 2.2.14.apakšpunkts), vienlaikus atsaucot 26.03.2018.iesniegumu, kā
arī vienojās izskatīt M.Ābiķa atkārtoto iesniegumu elektroniskās saziņas ceļā,
nesasaucot padomes sēdi.

21

4.3.

par
priekšlikumiem
grozījumiem
Ministru
kabineta
02.03.2010.noteikumos Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”

Padome apspriež padomes sekretariāta iesniegto 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, ņemot vērā veikto izvērtējumu par projektiem dažādās projektu
iesniegumu kārtās piešķirto punktu skaitu, norāda, ka padomes 11.01.2018.sēdē
(padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/1/2018, 5.2.apakšpunkts) lemtais, ka gadījumā,
ja projekts pēc projektu izvērtēšanas pabeigšanas iegūst vidējo novērtējumu, kas ir
mazāks par 50 punktiem, tad Zivju fonda padome pieņem lēmumu par atteikumu
piešķirt atbalstu šādam projektam, varētu būt pārāk barga norma, jo šādā gadījumā
Zivju fonda atbalstam atsevišķos pasākumos visticamāk nekvalificētos būtisks skaits
projektu. Tāpēc viņš ierosina izdarīt izmaiņas noteikumu Nr.215 11.punktā un noteikt,
ka gadījumā, ja projekts pēc projektu izvērtēšanas pabeigšanas iegūst vidējo
novērtējumu, kas ir mazāks par 45 punktiem, tad Zivju fonda padome pieņem lēmumu
par atteikumu piešķirt atbalstu šādam projektam, jo pašreiz noteikumos Nr.215
paredzētais punktu skaits (40) atsevišķos gadījumos līdz šim patiešām ir ļāvis iegūt
Zivju fonda atbalstu ne pārāk kvalitatīvi izstrādātiem projektiem.
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””, kā arī atbalstīja
N.Riekstiņa ierosinājumu.
4.4.

par
priekšlikumiem
grozījumiem
Ministru
19.12.1995.noteikumos Nr.388 “Zivju fonda nolikums”

kabineta

Padome apspriež padomes sekretariāta iesniegto Ministru kabineta noteikumu
projektu “Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388
"Zivju fonda nolikums"” (turpmāk – Zivju fonda nolikums).
N.Riekstiņš informē, ka padome savā līdzšinējā darbībā ir pārliecinājusies, ka
biedrību, kuras var iesniegt projektus izskatīšanai Zivju fonda padomē saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, definīcija noteikumu 16.2.apakšpunktā ir
nepilnīga, jo ievērojami sašaurina to biedrību loku, kuras var pretendēt uz Zivju fonda
finansējumu atsevišķos pasākumos. Šī iemesla dēļ būtu lietderīgi paplašināt
noteikumu 16.2.punktā minēto biedrību, kuras var iesniegt projektus izskatīšanai
Zivju fonda padomē, pašreizējo definīciju (“biedrība, kuras darbības mērķi saistīti ar
zivju resursu izmantošanu un aizsardzību”), paredzot, ka projektus var iesniegt ne
tikai biedrības, kuru darbības mērķi atbilst projekta iesniedzēja statusam, bet arī tādas
biedrības, kuru Zivju fonda atbalsta saņemšanai iesniegtā projekta mērķi ir atbilstoši
šim statusam. Viņš arī norāda, ka būtu nepieciešams noteikt, ka gan biedrības, gan
projekta mērķi ir saistīti ne tikai ar zivju resursu izmantošanu un aizsardzību, bet arī
dabas resursu ilgtspējas nodrošināšanu, kā arī sabiedrības izglītošanu minētajās jomās,
un zivju resursu izmantošanas tradīciju un kultūrvēsturisko aspektu atspoguļojumu.
N.Riekstiņš uzsver, ka tādējādi tiesiskā regulējuma izmaiņas sekmētu plašāku
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biedrību aktivitāti, iesniedzot projektus zivju fonda atbalsta saņemšanai, kā arī ļautu
Zivju fonda atbalsta saņemšanai iesniegt projektus, kas aptvertu plašāku jomu spektru.
N.Riekstiņš arī vērš padomes locekļu uzmanību uz to, ka pašreiz nav noteikts
atbildīgais, kas izvērtētu noteikumu 16.2.punktā minēto biedrību, kuras var iesniegt
projektus izskatīšanai Zivju fonda padomē, atbilstību projekta iesniedzēja statusam.
Tā kā nebūtu lietderīgi šo funkciju uzdot Lauku atbalsta dienestam, kurš administrē
Zivju fonda finanšu līdzekļus, būtu nepieciešams noteikt, ka Zivju fonda padomei,
izskatot biedrību iesniegtos projektus, būtu tiesības vērtēt noteikumu 16.2.
apakšpunktā minēto biedrību atbilstību šim statusam.
Pēc domu apmaiņas padome nolēma pieņemt zināšanai padomes sekretariāta
sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta
1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums"”.
4.5.

par Zivju fonda padomes izbraukuma sēdes organizēšanu

Padome nolēma uzdot padomes sekretariātam sazināties ar Rēzeknes novada domi par
iespēju organizēt Zivju fonda padomes izbraukuma sēdi 2018.gada 7. un 8.jūnijā
Latgalē.
4.6.

par Zivju fonda finansējuma atlikuma piešķiršanas iespēju atsevišķiem
Zivju fonda padomes 20.03.2018.sēdē vērtētajiem projektiem, kas
neiekļāvās projektu iesniegšanas kārtai izsludinātā finansējuma summā

N.Riekstiņš informē padomi, ka pēc lēmumu pieņemšanas par Zivju fonda
pasākumiem 2018.gada projektu iesniegšanas pirmajā kārtā iesniegto projektu
finansējumu Zivju fonda pasākumos ir izveidojies finansējuma atlikums – kopā
68 618,04 EUR, kuru veido atlikumi no:
-

-

-

-

pasākuma “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību” – 3 741,38 EUR;
pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem,
to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” –
25 234,82 EUR;
pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”
– 54,06 EUR;
pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” – 6 474,86 EUR;
pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” –
33 112,92 EUR.

N.Riekstiņš atgādina padomes 20.03.2018.sēdē (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/3/2018, 2.punkts) iepriekš nolemto, ka gadījumā, ja atbrīvosies Zivju fonda
finanšu līdzekļi, tad saistībā ar pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir
atļauta makšķerēšana” 2018.gada pirmajā kārtā vērtētajiem projektiem, kuri, ievērojot
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projektu, kuri attiecas uz ūdeņiem, kuros vismaz divus iepriekšējos gadus ir ielaisti
zivju mazuļi vai kāpuri, augstākā savstarpējā novērtējuma secību, tomēr neiekļāvās
kārtai izsludinātā pieejamā finansējuma summā, padome var pieņemt atsevišķu
lēmumu par šādu projektu atbalstīšanu.
Līdz ar to N.Riekstiņš ierosina daļu no Zivju fonda pasākumu pirmajā kārtā atlikušā
finansējuma 8396,45 EUR apmērā, piešķirt tiem pasākuma „Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī
privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” 2018.gada pirmajā kārtā vērtētajiem
projektiem, kuri, ievērojot projektu, kuri attiecas uz ūdeņiem, kuros vismaz divus
iepriekšējos gadus ir ielaisti zivju mazuļi vai kāpuri, augstākā savstarpējā novērtējuma
secību, tomēr neiekļāvās kārtai izsludinātā pieejamā finansējuma summā (padomes
sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2018; projekti Nr. 1.51., 1.15. un 1.7.).
Padome atbalstīja N.Riekstiņa priekšlikumu un, ņemot vērā padomes
20.03.2017.sēdē (protokols Nr. 4.1-28e/3/2018, 2. punkts) lemto, nolēma
8396,45 EUR no Zivju fonda pasākumu pirmajā kārtā nepiešķirtā atlikušā
finansējuma piešķirt tiem pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir
atļauta makšķerēšana” 2018.gada pirmajā kārtā vērtētajiem projektiem, kuri,
ievērojot projektu, kuri attiecas uz ūdeņiem, kuros vismaz divus iepriekšējos
gadus ir ielaisti zivju mazuļi vai kāpuri, augstākā savstarpējā novērtējuma
secību, tomēr neiekļāvās kārtai izsludinātā pieejamā finansējuma summā
(protokols Nr. 4.1-28e/3/2018; projekti Nr. 1.51., 1.15. un 1.7.):
4.6.1. Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu
atjaunošana Balvu novada ezeros” (protokols Nr. 4.1-28e/3/2018,
2.51.apakšpunkts)
1) Piešķirt projektam finansējumu 5995,13 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.
4.6.2. Priekules novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvē 2018.gadā”
(protokols Nr. 4.1-28e/3/2018, 2.15.apakšpunkts)
1) Piešķirt projektam finansējumu 1321,32 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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4.6.3. Biedrības "Beverīnas ūdeņi" projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Mācītājmuižas ezerā” (protokols Nr. 4.1-28e/3/2018,
2.7.apakšpunkts)
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
1080,00 EUR apmērā, kas nodrošina 4000 līdaku mazuļu ielaišanu
Mācītājmuižas ezerā, ņemot vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda
daļējam finansējumam proporcionāls projekta līdzfinansējums un tiek ielaisti
līdaku mazuļi, kas nav smagāki par 30 g un Zivju fonda finansējums vienam
līdaku mazulim nepārsniedz 0,30 EUR ar PVN.
2) 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) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
4.7.

par 2018.gada 2.projektu iesniegšanas kārtas izsludināšanu Zivju fonda
pasākumam

Padome nolēma izsludināt projektu iesniegumu iesniegšanas otro kārtu Zivju fonda
pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)” – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” līdz 2018.gada 31.augustam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta
apmēru 60 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena
atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo
atbalsta apmēru 8000 EUR.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš
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