Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.155

Rīgā

sēdes sākums 2014.gada 27.martā, plkst.10:00

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un padomes
locekļi A.Rozefelds, Ē.Urtāns, G.Korņilovs, N.Liskins, T.Trubača, D.Vilkaste, M.Švarcs,
V.Gabrāns. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi J.Lagūns, A.Maldups, A.Bērziņš.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2014.gadā.
2. Zivju fonda 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” kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem.
3. Zivju fonda 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” kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu.
4. Dažādi jautājumi
4.1. par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”
26.03.2014.vēstuli Nr.17-1/61;
4.2. par Garkalnes novada domes iesniegumu par avansa maksājuma piešķiršanu;
4.3. par Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegumu par avansa maksājumu projektam;
4.4. par Zivju fonda padomes izbraukuma sēdi.
Sēdi vadīja: padomes vadītājs N.Riekstiņš.
Sēdi protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zvejas
pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecākais referents, Zivju fonda padomes sekretariāta
pārstāvis.
N.Riekstiņš vaicā padomes locekļiem, vai viņiem nav iebildumu pret 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 25.03.2014. veido 239 326
EUR jeb 25,9% 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 25.03.2014.” un pieņēma
to zināšanai.

2. Zivju fonda 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” 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 64 projektu iesniegumi, kas iesniegti pasākumā
„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”, un iesniegtajos projektos ir pieprasīts Zivju fonda
finansējums 258 674,89 EUR apmērā. Vienlaikus norāda, ka šim pasākumam kārtā
izsludinātais un pieejamais atbalsta apmērs ir 170 746,00 EUR. Tādējādi pasākumam
iesniegtajos projektos pieprasītais finansējums ievērojami pārsniedz šī pasākuma projektu
iesniegumu kārtā izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru.
Pasākuma projektu iesniegumu 2014.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un projektu iesniedzēju
atbildes uz padomes locekļu jautājumiem, kā arī padomes locekļa G.Korņilova sagatavotos
atzinumus par iesniegtajiem projektiem.
2.1. Projekts Nr.1.1. Daugavpils novada Višķu pagasta pārvaldes projekta iesniegums
„Daugavpils novada Višķu pagasta Višķu ezera zivju resursu papildināšana”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 4250,00 EUR)
G.Korņilovs, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”
(turpmāk – institūts BIOR) Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs, iepazīstina
padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu, jo, kaut gan Višķu ezerā
ir noteikta licencētā makšķerēšana, tomēr atbilstoši Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos
Nr.574 „Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība” paredzētajai kārtībai par
Višķu ezeru 2013.gadā nav nodrošināta makšķernieku lomu uzskaite un institūtam nav
iesniegtas attiecīgās ziņas par licencēto makšķerēšanu.
Padome pēc domu apmaiņas, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma
noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo atbilstoši
Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas —
makšķerēšanas — kārtība” paredzētajai kārtībai par Višķu ezeru 2013.gadā nav nodrošināta
makšķernieku lomu uzskaite, kas paredz attiecīgo ziņu par licencēto makšķerēšanu
iesniegšanu institūtā.
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2.2. Projekts Nr.1.2. Aglonas novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeros”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 5785,13 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.3. Projekts Nr.1.3. Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums „Talsu novada
Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta Sasmakas ezera un Ārlavas pagasta
Lubezera zivju krājumu papildināšana” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
3868,13 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.4. Projekts Nr.1.4. Saukas dabas parka biedrības projekta iesniegums „Zivju
resursu papildināšana Saukas ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
4440,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.5. Projekts Nr.1.5. Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zandartu
mazuļu ielaišana Balvu ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
1920,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.6. Projekts Nr.1.6. Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu
palielināšana Pērkonu ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
4000,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka Pērkonu
ezerā ir atbalstāma 6500 līdaku mazuļu ielaišana, bet projektā norādītais ezerā ielaižamais līņu
mazuļu daudzums uzrādīts kilogramos un arī līņu mazuļu iepirkums, visdrīzāk, tiks veikts
kilogramos, kas neatbilst ne Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas
pamatnostādnēm 2011.–2016.gadam, ne Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plānam
2014.-2016.gadam.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai –
6500 gab. līdaku mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
3

kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1500,00 EUR, kas nodrošina 6500 gab.
līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Pērkonu ezerā.
2.7. Projekts Nr.1.7. Biedrība "Katvaru ezers" projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana Katvaru ezerā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 2400,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka saskaņā
ar Katvaru ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Katvaru ezerā ir atbalstāma
tikai 7000 līdaku mazuļu ielaišana. Savukārt projekta iesniegumā ir prasīts Zivju fonda
finansējums 10000 līdaku mazuļu ielaišanai Katvaru ezerā. Tāpēc G.Korņilovs ierosina
atbalstīt tikai zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos ieteiktā līdaku mazuļu daudzuma
ielaišanu ezerā.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai –
7000 gab. līdaku mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 2030,00 EUR, kas nodrošina 7000 gab.
līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Katvaru ezerā.
2.8. Projekts Nr.1.8. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums „Vēžu resursu
pavairošana un atražošana Limbažu Lielezerā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 4300,00 EUR)
Padomes loceklis G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un
ierosina noraidīt projektu, jo, tā kā Limbažu Lielezerā 2012. un 2013.gadā tika ielaisti
platspīļu vēži, vēžu ielaišana Limbažu Lielezerā 2014.gadā nebūtu nepieciešama.
Padome pēc domu apmaiņas, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma
noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo Limbažu
Lielezerā iepriekšējos divus gadus pēc kārtas ir tikuši ielaisti ūdenstilpes zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumos paredzētie vēžu mazuļi.
2.9. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu pavairošana
Augstrozes Lielezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 3876,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.10. Projekts Nr.1.10. Valkas novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana Cepšu ezerā un ezerā Valdis” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 1200,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
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2.11. Projekts Nr.1.11. Valkas novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana Salainī, Bērzezerā, Zāģezerā” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 2160,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.12. Projekts Nr.1.12. Krāslavas novada domes projekta iesniegums „Zušu mazuļu
ielaišana Krāslavas novada Sīvera ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
3397,79 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
N.Riekstiņš vērš padomes locekļu uzmanību uz to, ka zušu mazuļu ielaišana Sīvera ezerā nav
atbilstoša Latvijas Nacionālajam zušu krājumu pārvaldības plānam 2009.-2013.gadam un to,
ka šī plāna izpildei tiek izmantoti Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta līdzekļi.
Padome, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma noraidīt projektu un
neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo zušu mazuļu ielaišana Sīvera ezerā
neatbilst Latvijas Nacionālajam zušu krājumu pārvaldības plānam 2009.-2013.gadam.
2.13. Projekts Nr.1.13. Līvānu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Daugavas upes baseinā - 2 kārta” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 4246,63 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.14. Projekts Nr.1.14. Biedrības "Mednieku un makšķernieku klubs "Zaube""
projekta iesniegums „Zivju resursu papildināšana ezerā Augšezers”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 1498,00 EUR)
Padomes loceklis G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un
ierosina noraidīt projektu, jo projekts neatbilst Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts
programmas pamatnostādņu 2011.–2016.gadam noteiktajiem mērķiem par zivju ielaišanu
dabīgajās ūdenskrātuvēs. Viņš arī atzīmē, ka Augšezeram nav izstrādāti zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumi un vērš padomes locekļu uzmanību uz to, ka karpu un balto amūru
ielaišana dabiskās ūdenstilpēs nav atbalstāma, jo šo sugu zivis uzskatāmas par svešzemju
sugām. Tāpat G.Korņilovs informē, ka atbilstoši Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos
Nr.574 „Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība” paredzētajai kārtībai par
Augšezeru 2013.gadā nav nodrošināta makšķernieku lomu uzskaite un institūtam nav
iesniegtas attiecīgās ziņas par licencēto makšķerēšanu.
Padome, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma noraidīt projektu un
neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo atbilstoši Ministru kabineta
04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība”
paredzētajai kārtībai par Augšezeru 2013.gadā nav nodrošināta makšķernieku lomu uzskaite,
kas paredz attiecīgo ziņu par licencēto makšķerēšanu iesniegšanu institūtā.
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2.15. Projekts Nr.1.15. Priekules novada pašvaldības projekta iesniegums „Lielais
loms” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 5741,45 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka saskaņā
ar Prūšu ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Prūšu ūdenskrātuvē ir
atbalstāma tikai 6000 zandartu mazuļu ielaišana. Savukārt projekta iesniegumā ir prasīts Zivju
fonda finansējums 17500 zandarta mazuļu ielaišanai Prūšu ūdenskrātuvē. G.Korņilovs arī
atzīmē, ka par Prūšu ūdenskrātuvi, kurā saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā
uzskaitāmi un ielaižami zivju resursu atražošanai un pavairošanai dabiskajās ūdenstilpēs
paredzētie zivju mazuļi, 2013.gadā ir veikta zivju mazuļu ielaišana, bet institūtā noteiktajā
termiņā nav iesniegts zivju mazuļu ielaišanas kopsavilkuma akts (norādot zivju mazuļu sugas
un vecuma grupas) par zivju mazuļu ielaišanu. Ievērojot minēto, G.Korņilovs ierosina noraidīt
projektu.
R.Balode, Priekules novada pašvaldības Virgas pagasta pārvaldes vadītāja, apstiprina, ka
gadījumā, ja padome atbalstītu tikai 6000 zandartu mazuļu ielaišanu Prūšu ūdenskrātuvē,
Priekules novada pašvaldība saglabātu projekta iesniegumā norādīto 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 –
6000 gab. zandartu mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais
finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1542,75 EUR, kas nodrošina
6000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Prūšu ūdenskrātuvē, ņemot vērā, ka tiek saglabāts
projekta iesniegumā norādītais līdzfinansējums 635,25 EUR apmērā. Padome nolēma
neatbalstīt projekta izmaksu pozīcijas „Piegāde un izlaišana” finansēšanu no Zivju fonda.
2.16. Projekts Nr.1.16. Biedrības "Ruckas viļņi" projekta iesniegums „Zivju resursu
krājumu papildināšana Ruckas ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
5808,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka Ruckas
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi paredz katru gadu ielaist Ruckas ezerā 20000
līdaku kāpurus, kam ir proporcionāli 4000 līdaku mazuļiem. Savukārt projektā paredzēts
Ruckas ezerā ielaist 24000 līdaku mazuļus. G.Korņilovs norāda, ka atbalstāmi būtu tikai
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos paredzētā līdaku mazuļu skaita ielaišana ezerā.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai –
4000 gab. līdaku mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 968,00 EUR, kas nodrošina 4000 gab. līdaku
mazuļu iegādi ielaišanai Ruckas ezerā.
2.17. Projekts Nr.1.17. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zandartu
resursu pavairošana Raiskuma ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
1694,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
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2.18. Projekts Nr.1.18. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums „Līdaku
resursu pavairošana Riebiņa ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
1742,40 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome, ņemot vērā projekta iesnieguma sadaļā B.5.8. „Projekta izmaksas” pieļauto kļūdu
(neprecīzi norādīta summa ar PVN), nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai ar nosacījumu,
ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta vērtēšanā, ir 1742,24 EUR.
2.19. Projekts Nr.1.19. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums „Līņu
resursu pavairošana Auciema ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
532,40 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.20. Projekts Nr.1.20. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zandartu
resursu pavairošana Sāruma ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
3630,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.21. Projekts Nr.1.21. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums „Līdaku
resursu pavairošana Rustēga (Ungura) ezerā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 8492,20 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
N.Riekstiņš informē, ka projekta iesniegumā pieprasītais Zivju fonda finansējums
8492,20 EUR neatbilst izsludinātajam projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas nosacījumam,
ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai –
27500 gab. līdaku mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 5989,50 EUR, kas nodrošina 27500 gab.
līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Rustēga (Ungura) ezerā.
2.22. Projekts Nr.1.22. Ogres novada Krapes pagasta pārvaldes projekta iesniegums
„Zivju resursu atjaunošana Lobes ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
3000,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
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2.23. Projekts Nr.1.23. Rēzeknes novada Čornajas pagasta pārvaldes projekta
iesniegums „Ismeru - Žogotu ezera zivju resursu pavairošana un atražošana”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 2745,30 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka ir grūti
novērtēt zivju ielaišanas nepieciešamību Ismeru – Žogotu ezerā, jo nav zināmas nozvejas, kas
šajā ezerā ir gūtas iepriekšējos gados.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.
2.24. Projekts Nr.1.24. Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera ezerā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 5 330,65 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka Juvera
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi paredz ielaist Juvera ezerā 7000 zandartu
mazuļus. Savukārt projektā paredzēts Juvera ezerā ielaist 27500 zandartu mazuļus.
G.Korņilovs norāda, ka atbalstāmi būtu tikai zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos
paredzētā līdaku mazuļu skaita ielaišana ezerā.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai –
7000 gab. zandartu mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais
finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1266,65 EUR, kas nodrošina
7000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Juvera ezerā.
2.25. Projekts Nr.1.25. Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša ezerā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 5339,70 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka ir grūti
novērtēt zivju ielaišanas nepieciešamību Ineša ezerā, jo nav zināmas nozvejas, kas šajā ezerā
ir gūtas iepriekšējos gados.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.
2.26. Projekts Nr.1.26. Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 5339,70 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.27. Projekts Nr.1.27. Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 5330,65 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka
Taurenes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi paredz ielaist Taurenes ezerā 3000
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zandartu mazuļus. Savukārt projektā paredzēts Taurenes ezerā ielaist 27500 zandartu
mazuļus. G.Korņilovs norāda, ka atbalstāmi būtu tikai zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumos paredzētā līdaku mazuļu skaita ielaišana ezerā.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai –
3000 gab. zandartu mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais
finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 542,85 EUR, kas nodrošina
3000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Taurenes ezerā.
2.28. Projekts Nr.1.28. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Madonas novada Mētrienas pagasta Odzienas ezerā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 2700,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka
Odzienas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi paredz ielaist Odzienas ezerā 4800
līdaku mazuļus. Savukārt projektā paredzēts Odzienas ezerā ielaist 15000 līdaku mazuļus.
G.Korņilovs norāda, ka atbalstāmi būtu tikai zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos
paredzētā līdaku mazuļu skaita ielaišana ezerā.
A.Šķēls, Madonas novada pašvaldības Medniecības un zvejniecības komisijas priekšsēdētājs,
apstiprina, ka gadījumā, ja padome atbalstītu tikai 4800 līdaku mazuļu ielaišanu Odzienas
ezerā, Madonas novada Mētrienas pagasta pārvalde saglabātu projekta iesniegumā norādīto
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 –
4800 gab. līdaku mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 252,00 EUR, kas nodrošina 4800 gab. līdaku
mazuļu iegādi ielaišanai Odzienas ezerā, ņemot vērā, ka tiek saglabāts projekta iesniegumā
norādītais līdzfinansējums 900,00 EUR apmērā.
2.29. Projekts Nr.1.29. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta projekta
iesniegums „Zivju krājumu atražošana Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas
ūdenstilpēs” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 3616,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Renārs Grinbergs, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšnieka
vietnieks, informē, ka aptaujā par iespējamām vimbu mazuļu piegādes cenām ir panākta
vienošanās par labāku piegādes cenu – 0,08 EUR par vienību (bez PVN). R.Grinbergs
apstiprina, ka Rīgas pašvaldība nodrošinātu projekta iesniegumā norādīto līdzfinansējuma
apmēru.
Padome pēc domu apmaiņas un ņemot vērā R.Grinberga sniegto informāciju nolēma virzīt
tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma apjoma, kas būtu
nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai – 38000 gab. vimbu mazuļu iegādei, un
līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 2468,40 EUR, kas nodrošina 38000 gab. vimbu mazuļu iegādi ielaišanai Buļļupē,
ņemot vērā, ka tiek saglabāts projekta iesniegumā norādītais līdzfinansējums 1210,00 EUR
apmērā.
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2.30. Projekts Nr.1.30. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Lādes ezerā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 8356,74 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka platspīļu
vēžu ielaišana var tikt atbalstīta ar nosacījumu, ja ezerā tiek īstenota to intensīva ieguve. Tāpat
atbalsta projektā paredzēto 24000 līdaku mazuļu ielaišanu.
N.Riekstiņš informē, ka projekta iesniegumā pieprasītais Zivju fonda finansējums
8356,74 EUR neatbilst izsludinātajam projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas nosacījumam,
ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR.
J.Martinsons, biedrības „Lādes ezers” valdes loceklis, aicina padomi atbalstīt vismaz vienu no
projekta izmaksās minētajām pozīcijām – platspīļu vēžu mazuļu ielaišanu Lādes ezerā.
Padome pēc domu apmaiņas, ņemot vērā J.Martinsona lūgumu, nolēma virzīt tālākai
vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma apjoma, kas būtu
nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai – 2000 gab. platspīļu vēžu iegādei, un
līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 2153,80 EUR, kas nodrošina 2000 gab. platspīļu vēžu iegādi ielaišanai Lādes
ezerā.
2.31. Projekts Nr.1.31. Ciblas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Ciblas novada Lielajā Ludzas ezerā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 3384,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
N.Riekstiņš atzīmē, ka projekta izmaksās norādītā pozīcija „Transportēšanas izdevumi”
nebūtu atbalstāma.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai –
20000 gab. zandartu mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais
finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 3240,00 EUR, kas nodrošina
20000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Lielajā Ludzas ezerā. Padome nolēma
neatbalstīt projekta izmaksu pozīcijas „Transportēšanas izdevumi” finansēšanu no Zivju fonda
līdzekļiem.
2.32. Projekts Nr.1.32. Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības projekta
iesniegums „Vimbu un upes nēģu nārsta vietu atjaunošana Mēmeles upē
Skaistkalnē Vecumnieku novadā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 5929,00
EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
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2.33. Projekts Nr.1.33. Kārsavas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu atjaunošana Kārsavas novada Nūmērnes ezerā” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 4319,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka saskaņā
ar Nūmērnes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ir atbalstāma tikai 7000 līņu
mazuļu ielaišana Nūmērnes ezerā. Savukārt projekta iesniegumā ir prasīts Zivju fonda
finansējums arī 7000 zandartu mazuļu ielaišanai Nūmērnes ezerā, tāpēc G.Korņilovs ierosina
atbalstīt tikai zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos ieteikto 7000 līņu mazuļu ielaišanu
Katvaru ezerā.
N.Riekstiņš atzīmē, ka projekta izmaksās norādītā pozīcija „Transportēšanas pakalpojumi zandartiem” nebūtu atbalstāma.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai –
7000 gab. līņu mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 742,00 EUR, kas nodrošina 7000 gab. līņu
mazuļu iegādi ielaišanai Nūmērnes ezerā. Padome nolēma neatbalstīt projekta izmaksu
pozīcijas „Transportēšanas pakalpojumi - zandartiem” finansēšanu no Zivju fonda līdzekļiem.
2.34. Projekts Nr.1.34. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums „Zivju
migrācijas ceļu attīrīšana” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 5801,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.35. Projekts Nr.1.35. Cēsu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana Mazuma ezerā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 1300,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka saskaņā
ar Mazuma ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Mazuma ezerā būtu
atbalstāma 3000 zandartu mazuļu ielaišana un 13000 līdakas kāpuru ielaišana projektā
norādīto 20000 līdakas kāpuru vietā. Savukārt projektā paredzētā 3000 līņu mazuļu ielaišana
nebūtu atbalstāma.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai –
3000 gab. zandartu mazuļu un 13000 līdakas kāpuru iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka
projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 800,00 EUR,
kas nodrošina 3000 gab. zandartu mazuļu un 13000 līdakas kāpuru iegādi un ielaišanu
Mazuma ezerā.
2.36. Projekts Nr.1.36. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Dabisko
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 5941,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
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2.37. Projekts Nr.1.37. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs 2014.gadā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 8340,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome, ņemot vērā projekta iesnieguma sadaļā B.5.8. „Projekta izmaksas” pieļauto kļūdu
(neprecīzi norādīta atsevišķu izmaksu pozīciju summa ar PVN), nolēma virzīt projektu tālākai
vērtēšanai ar nosacījumu, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta
vērtēšanā, ir 8316,40 EUR.
2.38. Projekts Nr.1.38. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Dabisko
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes upē Saulkrastu novada teritorijā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 5835,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome, ņemot vērā projekta iesnieguma sadaļā B.5.8. „Projekta izmaksas” pieļauto kļūdu
(aprēķinot pieprasīto Zivju fonda finansējumu, no projekta kopējām izmaksām ar PVN nav
atņemts līdzfinansējums), nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai ar nosacījumu, ka projekta
kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta vērtēšanā, ir 4335,00 EUR.
2.39. Projekts Nr.1.39. Naukšēnu novada pašvaldības projekta iesniegums „Naukšēnu
novada Rūjas upes zivju krājumu papildināšana” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 3418,80 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka
ekonomiski izdevīgāka būtu 7000 līdaku mazuļu ielaišana Rūjas upē. Savukārt projekta
iesniegumā paredzētā 10500 ālantu mazuļu ielaišana Rūjas upē nebūtu atbalstāma, jo institūta
rīcībā esošā informācija liecina, ka ālantu krājumi Rūjas upē nav apdraudēti.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai –
7000 gab. līdaku mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1478,40 EUR, kas nodrošina 7000 gab.
līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Rūjas upē.
2.40. Projekts Nr.1.40. Biedrības "Laidzes ezers" projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana Laidzes ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
4600,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka, lai
novērstu konkurenci ielaisto plēsīgo zivju starpā, institūts rekomendē vienā gadā Laidzes
ezerā ielaist tikai vienu no projektā minētajām sugām – vai nu līdaku, vai zandartu.
Ē.Vīksne, biedrības „Laidzes ezers” valdes priekšsēdētājs, apstiprina, ka gadījumā, ja padome
atbalstītu tikai vienas projektā norādītās zivju sugas ielaišanu Laidzes ezerā, biedrība „Laidzes
ezers” 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 –
12000 gab. zandartu mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais
finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 3904,25 EUR, kas nodrošina
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12000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Laidzes ezerā, ņemot vērā, ka tiek saglabāts
projekta iesniegumā norādītais kopējais līdzfinansējuma apmērs 578,80 EUR apmērā.
2.41. Projekts Nr.1.41. Kocēnu novada domes projekta iesniegums „Zandartu un
līdaku resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 4664,55 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka, lai
novērstu konkurenci ielaisto plēsīgo zivju starpā, institūts rekomendē vienā gadā Vaidavas
ezerā ielaist tikai vienu no projektā minētajām sugām – vai nu līdaku, vai zandartu.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai –
9000 gab. zandartu mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais
finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1796,85 EUR, kas nodrošina
9000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Vaidavas ezerā.
2.42. Projekts Nr.1.42. Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldes projekta
iesniegums „Pārtavas ezera zivju resursu pavairošana un atražošana”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 1635,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms. G.Korņilovs piebilst, ka Pārtavas ezeram būtu vēlams izstrādāt zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumus.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.43. Projekts Nr.1.43. Dobeles novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
krājumu papildināšana Dobeles novada Bikstu pagasta Zebrus ezerā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 3018,95 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.44. Projekts Nr.1.44. Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta pārvaldes projekta
iesniegums „Viraudas ezera zivju krājumu papildināšana” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 2131,20 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.45. Projekts Nr.1.45. Pļaviņu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Odzes ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 5999,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms. Tomēr viņš arī atzīmē, ka projekts ir sagatavots pavirši.
13

Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.46. Projekts Nr.1.46. Mērsraga novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Mērsraga novada ūdenstilpēs” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 1800,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir noraidāms, jo, tā kā Zivju fonds 2012.un 2013.gadā atbalstīja ālantu ielaišanu Engures
ezerā, pirms šo zivju turpmākas ielaišanas ezerā ir jāizvērtē iepriekšējās ielaišanas
efektivitāte.
R.Šiliņš, Mērsraga novada pašvaldības deputāts, aicina padomi atbalstīt projektu, jo iepriekš
īstenotās ālantu ielaišanas Engures ezerā notikušas ar samazinātu finansējumu un bijušas
nepietiekošos apjomos.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.
2.47. Projekts Nr.1.47. Auces novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju krājumu
papildināšana Auces novada Lielauces ezerā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 2324,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.48. Projekts Nr.1.48. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Salas ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 3262,50
EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka Salas
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi paredz ielaist Salas ezerā 15000 līdakas
kāpurus, kas atbilst 3000 vienvasaras līdaku mazuļiem. Savukārt projektā paredzēts Salas
ezerā ielaist 15000 līdaku mazuļus. G.Korņilovs norāda, ka atbalstāmi būtu tikai
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos paredzētā līdaku mazuļu skaita ielaišana ezerā.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai –
3000 gab. līdaku mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 652,50 EUR, kas nodrošina 3000 gab. līdaku
mazuļu iegādi ielaišanai Salas ezerā.
2.49. Projekts Nr.1.49. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Madonas novada Vestienas pagasta Kāla ezerā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 3789,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
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2.50. Projekts Nr.1.50. Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekta iesniegums „Baltā
amūra, asaru, balto karūsu un līdaku mazuļu ielaišana Jēkabpils pilsētas Radžu
ūdenskrātuvē” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 5460,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka saskaņā
ar Radžu ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Radžu ūdenskrātuvē
būtu atbalstāma 1035 līdaku mazuļu ielaišana. Savukārt projektā paredzētā 500 balto amūru,
5000 asaru un 4000 balto karūsu mazuļu ielaišana nebūtu atbalstāma.
A.Druvenieks, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Radžu ūdenskrātuves inspektors norāda, ka tikai
vienas projekta izmaksu pozīcijas atbalstīšanas gadījumā, pašvaldība varētu piešķirt tikai šai
izmaksu pozīcijai proporcionālu daļu no kopēja projekta izmaksās norādītā līdzfinansējuma.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai –
1035 gab. līdaku mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1418,00 EUR, kas nodrošina 1035 gab.
līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Radžu ūdenskrātuvē.
2.51. Projekts Nr.1.51. Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesniegums „Lubāna
ezera zivju krājumu papildināšana” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
3418,80 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms. Tomēr G.Korņilovs atzīmē, ka septembrī un oktobrī zandartu mazuļus ezerā
ielaist nebūtu vēlams nabadzīgās barības bāzes dēļ.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.52. Projekts Nr.1.52. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu atjaunošana Krustpils novada Marinzejas ezerā” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 4037,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms. Tomēr G.Korņilovs atzīmē, ka Marinzejas ezers ir privātais ezers un neatbilst
ezeru kategorijai, kurai paredzēts Zivju fonda atbalsts, jo par zivju fonda līdzekļiem būtu
īstenojama zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs,
kurās zvejas tiesības pieder valstij, un citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā,
kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana.
A.Biseniece, Krustpils novada pašvaldības pārstāve, norāda, ka Marinzejas ezers ir reģistrēts
Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļā uz Krustpils novada Atašienes pagasta pašvaldības vārda.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.
2.53. Projekts Nr.1.53. Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrības
projekta iesniegums „Zivju resursu pavairošana un atražošana Limbažu novada
Riebezerā un Auziņu ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 2904,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
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2.54. Projekts Nr.1.54. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums „Sīgu
pavairošana Alūksnes ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
9000,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka
Alūksnes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi neparedz ielaist Alūksnes ezerā
sīgu mazuļus.
M.Lietuvietis, Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALDA” direktors, apstiprina, ka
gadījumā, ja padome kaut daļēji atbalstītu sīgu mazuļu ielaišanu Alūksnes ezerā, Alūksnes
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 –
5854 gab. sīgu mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 4500,00 EUR, kas nodrošina 5854 gab. sīgu
mazuļu iegādi ielaišanai Alūksnes ezerā, ņemot vērā, ka Alūksnes novada pašvaldība piešķir
projektam visu paredzēto līdzfinansējumu 1499,46 EUR apmērā.
2.55. Projekts Nr.1.55. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums „Līdaku
pavairošana Alūksnes ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
6000,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.56. Projekts Nr.1.56. Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
krājumu pavairošana Riebiņu novada Rušonas pagasta Eikša ezerā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 6000,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka saskaņā
ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādnēm 2011.–
2016.gadam karpu un karūsu ielaišana dabiskās ūdenskrātuvēs nav atbalstāma. G.Korņilovs
arī atzīmē, ka saskaņā ar Eikša ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Eikša
ezerā būtu atbalstāma 5000 zandartu mazuļu ielaišana. Savukārt projektā paredzēta 15000
zandartu mazuļu ielaišana. G.Korņilovs norāda, ka institūts atbalsta zivju mazuļu ielaišanu
ezerā saskaņā ar zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai –
5000 gab. zandartu mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais
finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1210,00 EUR, kas nodrošina
5000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Eikša ezerā.
2.57. Projekts Nr.1.57. Nīcas novada domes projekta iesniegums „Nīcas novada Bārtas
upes zivju resursu pavairošana” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
3726,80 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka nebūtu
lietderīgi ielaist zivis par Zivju fonda līdzekļiem Bārtas upē, kas tikai palielinātu
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maluzvejniecībā iegūto lomu apjomu, jo institūts uzskata, ka maluzvejniecības apmērs gan
Bārtā, gan tās pietekās ir augsts.
N.Riekstiņš norāda, ka iespējamais maluzvejniecības līmenis Bārtas upē nevar būt par
pamatojumu projekta noraidīšanai un nevirzīšanai turpmākai vērtēšanai.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.
2.58. Projekts Nr.1.58. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu atjaunošana Krustpils novada Baļotes ezerā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 4037,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.59. Projekts Nr.1.59. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu atjaunošana Krustpils novada Laukezerā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 4037,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka saskaņā
ar Laukezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Laukezerā būtu atbalstāma 5000
līdaku mazuļu ielaišana. Tomēr, tā kā zivju resursi Laukezerā ir tikuši papildināti vairākus
gadus pēc kārtas, institūts uzskata, ka nav lietderīgi arī 2014.gadā papildināt šī ezera zivju
resursus.
A.Biseniece, Krustpils novada pašvaldības pārstāve, apstiprina, ka gadījumā, ja padome daļējā
apmērā atbalstītu līdaku mazuļu ielaišanu Laukezerā, Krustpils 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 –
5000 gab. līdaku mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1787,00 EUR, kas nodrošina 5000 gab.
līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Laukezerā, ņemot vērā, ka Krustpils novada pašvaldība piešķir
projektam pilnu līdzfinansējumu 713,00 EUR apmērā.
2.60. Projekts Nr.1.60. Burtnieku novada pašvaldības projekta iesniegums „Burtnieku
novada Burtnieku ezera zivju krājumu papildināšana” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 2850,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka par
Burtnieku ezeru, kurā saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā uzskaitāmi un ielaižami
dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi, ir
ielaisti zivju mazuļi, institūtā noteiktajā termiņā nav iesniegts zivju mazuļu ielaišanas
kopsavilkuma akts (norādot zivju mazuļu sugas un vecuma grupas) par zivju mazuļu
ielaišanu. Līdz ar to G.Korņilovs iesaka neatbalstīt projektu.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.
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2.61. Projekts Nr.1.61. Ludzas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Nirzas un Pildas ezeros” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
2132,85 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka saskaņā
ar Nirzas un Pildas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem būtu atbalstāma
100000 līdakas kāpuru ielaišana Nirzas ezerā un 120000 līdakas kāpuru ielaišana Pildas ezerā.
Savukārt projektā paredzētā 24000 sudrabkarūsu ielaišana Pildas ezerā nebūtu atbalstāma, jo
sudrabkarūsa uzskatāma par svešzemju sugu.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai –
100000 līdakas kāpuru ielaišanai Nirzas ezerā un 120000 līdakas kāpuru ielaišanai Pildas
ezerā, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā
projekta tālākā vērtēšanā, ir 872,85 EUR, kas nodrošina 100000 līdakas kāpuru ielaišanu
Nirzas ezerā un 120000 līdakas kāpuru ielaišanu Pildas ezerā.
2.62. Projekts Nr.1.62. Preiļu novada domes projekta iesniegums „Līdaku pavairošana
Preiļu novada Pelēču ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 2800,00 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka saskaņā
ar Pelēču ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Pelēču ezerā būtu atbalstāma
8000 līdaku mazuļu ielaišana. Savukārt projektā paredzēta 9655 līdaku mazuļu ielaišana.
G.Korņilovs norāda, ka institūts atbalsta zivju mazuļu ielaišanu ezerā saskaņā ar ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai –
8000 gab. līdaku mazuļu iegādei, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 2030,00 EUR, kas nodrošina 8000 gab.
līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Pelēču ezerā.
2.63. Projekts Nr.1.63. Viesītes novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Viesītes novada Viesītes ezerā” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 1223,85 EUR)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.64. Projekts Nr.1.64. Rojas novada domes projekta iesniegums „Taimiņu mazuļu
ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 6814,72 EUR)
Padomes loceklis G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā BIOR sagatavoto atzinumu un
norāda, ka projekts būtu atbalstāms.
N.Riekstiņš vērš padomes locekļu uzmanību uz faktu, ka projekta izmaksas, salīdzinot ar
līdzīgā Saulkrastu novada domes projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana
Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 2014.gadā” (projekts Nr.1.37., šī protokola 2.37.apakšpunkts)
izdevumu tāmē minētajām izmaksu pozīcijām, ir nesamērīgi augstas, un piedāvā piešķirt
projektam daļēju finansējumu, kas būtu samērojams ar norādītajā Saulkrastu novada domes
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projektā minētajiem līdzīgiem izdevumiem par taimiņu vaislinieku nozveju un vaislinieku
uzglabāšanas vietas apsardzību.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma atbalstīt tikai daļu no projekta izmaksām, kas būtu
nepieciešamas projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta
kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 2816,91 EUR, kas
nodrošina pakalpojuma līgumā par taimiņu vaislinieku nozveju paredzēto darbu veikšanu.

3. Zivju fonda 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” kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu
pieņemšana par projektu finansējumu.
Pēc 2014.gada iesniegšanas kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumam „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” 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, pasākumam „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” iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī protokola pielikumā atspoguļoto
novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa pēc padomes
veiktās atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas un šo projektu sākotnēji pieprasītā finansējuma
attiecīgas samazināšanas, kā arī četru projektu noraidīšanas (projekti Nr.1.1., 1.8., 1.12. un
1.14.) bija lielāka (176 698,94 EUR) par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu
(170 746,00 EUR).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā finansējuma
summā (ņemot vērā padomes veikto pieprasītā finansējuma samazināšanu projektiem Nr. 1.6.,
1.7., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23., 1.24.,
1.25., 1.26., 1.27., 1.28., 1.29., 1.30., 1.31., 1.32., 1.33., 1.34., 1.35., 1.36., 1.37., 1.38., 1.39.,
1.40., 1.41., 1.42., 1.43., 1.44., 1.45., 1.46., 1.47., 1.48., 1.49., 1.50., 1.51., 1.52., 1.53., 1.54.,
1.55., 1.56., 1.57., 1.58., 1.59., 1.60., 1.61., 1.62., 1.63. un 1.64.), ievērojot augstākā saņemtā
vērtējuma secību, iekļāvās visi vērtēšanai virzītie projekti, izņemot projektu Nr. 1.45.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 29.pantu un
Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju fonda nolikums”
8.2.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādu lēmumu par finansējuma
piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākumam „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
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ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta
makšķerēšana” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
3.1. Projekts Nr.1.1. Daugavpils novada Višķu pagasta pārvaldes projekta iesniegums
„Daugavpils novada Višķu pagasta Višķu ezera zivju resursu papildināšana”
Noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo atbilstoši
Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas —
makšķerēšanas — kārtība” paredzētajai kārtībai par Višķu ezeru 2013.gadā nav nodrošināta
makšķernieku lomu uzskaite, kas paredz attiecīgo ziņu par licencēto makšķerēšanu
iesniegšanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR”.
3.2. Projekts Nr.1.2. Aglonas novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5785,13 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.
3.3. Projekts Nr.1.3. Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums „Talsu novada
Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta Sasmakas ezera un Ārlavas pagasta
Lubezera zivju krājumu papildināšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3868,13 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.
3.4. Projekts Nr.1.4. Saukas dabas parka biedrības projekta iesniegums „Zivju
resursu papildināšana Saukas ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4440,00 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.
3.5. Projekts Nr.1.5. Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zandartu
mazuļu ielaišana Balvu ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1920,00 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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3.6. Projekts Nr.1.6. Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu
palielināšana Pērkonu ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1500,00 EUR apmērā, kas nodrošina 6500 gab.
līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Pērkonu ezerā.
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 Zivju fonda
daļējam finansējumam atbilstošas proporcijas līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā.
3.7. Projekts Nr.1.7. Biedrība "Katvaru ezers" projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana Katvaru ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 2030,00 EUR apmērā, kas nodrošina 7000 gab.
līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Katvaru ezerā.
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.
3.8. Projekts Nr.1.8. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums „Vēžu resursu
pavairošana un atražošana Limbažu Lielezerā”
Noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo Limbažu
Lielezerā iepriekšējos divus gadus pēc kārtas ir tikuši ielaisti ūdenstilpes zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumos paredzētie vēžu mazuļi.
3.9. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu pavairošana
Augstrozes Lielezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3876,00 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.
3.10. Projekts Nr.1.10. Valkas novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana Cepšu ezerā un ezerā Valdis”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1200,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā līdzfinansējuma
izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.11. Projekts Nr.1.11. Valkas novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana Salainī, Bērzezerā, Zāģezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2160,00 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.
3.12. Projekts Nr.1.12. Krāslavas novada domes projekta iesniegums „Zušu mazuļu
ielaišana Krāslavas novada Sīvera ezerā”
Noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo zušu mazuļu
ielaišana Sīvera ezerā neatbilst Latvijas Nacionālajam zušu krājumu pārvaldības plānam
2009.-2013.gadam.
3.13. Projekts Nr.1.13. Līvānu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Daugavas upes baseinā - 2 kārta”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4246,63 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.
3.14. Projekts Nr.1.14. Biedrības "Mednieku un makšķernieku klubs "Zaube""
projekta iesniegums „Zivju resursu papildināšana ezerā Augšezers”
Noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo atbilstoši
Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas —
makšķerēšanas — kārtība” paredzētajai kārtībai par Augšezeru 2013.gadā nav nodrošināta
makšķernieku lomu uzskaite, kas paredz attiecīgo ziņu par licencēto makšķerēšanu
iesniegšanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR”.
3.15. Projekts Nr.1.15. Priekules novada pašvaldības projekta iesniegums „Lielais
loms”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1542,75 EUR apmērā, kas nodrošina 6000 gab.
zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Prūšu ūdenskrātuvē, ņemot vērā, ka tiek saglabāts
projekta iesniegumā norādītais līdzfinansējums 635,25 EUR apmērā.
2) Neatbalstīt projekta izmaksu pozīcijas „Piegāde un izlaišana” 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.
3.16. Projekts Nr.1.16. Biedrības "Ruckas viļņi" projekta iesniegums „Zivju resursu
krājumu papildināšana Ruckas ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 968,00 EUR apmērā, kas nodrošina 4000 gab.
līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Ruckas ezerā.
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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.
3.17. Projekts Nr.1.17. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zandartu
resursu pavairošana Raiskuma ezerā”
Piešķirt projektam finansējumu 1694,00 EUR apmērā.
3.18. Projekts Nr.1.18. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums „Līdaku
resursu pavairošana Riebiņa ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1742,24 EUR apmērā, ņemot vērā pieļauto
kļūdu projekta iesnieguma sadaļā B.5.8. „Projekta izmaksas” (neprecīzi norādīta
summa 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.
3.19. Projekts Nr.1.19. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums „Līņu
resursu pavairošana Auciema ezerā”
Piešķirt projektam finansējumu 532,40 EUR apmērā.
3.20. Projekts Nr.1.20. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zandartu
resursu pavairošana Sāruma ezerā”
Piešķirt projektam finansējumu 3630,00 EUR apmērā.
3.21. Projekts Nr.1.21. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums „Līdaku
resursu pavairošana Rustēga (Ungura) ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 5989,50 EUR apmērā, kas nodrošina
27500 gab. līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Rustēga (Ungura) ezerā..
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.
3.22. Projekts Nr.1.22. Ogres novada Krapes pagasta pārvaldes projekta iesniegums
„Zivju resursu atjaunošana Lobes ezerā”
Piešķirt projektam finansējumu 3000,00 EUR apmērā.
3.23. Projekts Nr.1.23. Rēzeknes novada Čornajas pagasta pārvaldes projekta
iesniegums „Ismeru - Žogotu ezera zivju resursu pavairošana un atražošana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2745,30 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 40% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.
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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.
3.24. Projekts Nr.1.24. Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1266,65 EUR apmērā, kas nodrošina 7000 gab.
zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Juvera ezerā.
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 Zivju fonda
daļējam finansējumam atbilstošas proporcijas līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā.
3.25. Projekts Nr.1.25. Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5339,70 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.
3.26. Projekts Nr.1.26. Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5339,70 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.
3.27. Projekts Nr.1.27. Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 542,85 EUR apmērā, kas nodrošina 3000 gab.
zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Taurenes ezerā.
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
proporcionālu izlietojumu atbilstoši samazinātajam Zivju fonda finansējumam
iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
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3.28. Projekts Nr.1.28. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Madonas novada Mētrienas pagasta Odzienas ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 252,00 EUR apmērā, kas nodrošina 4800 gab.
līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Odzienas ezerā, ņemot vērā, ka tiek saglabāts projekta
iesniegumā norādītais līdzfinansējums 900,00 EUR apmērā.
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.
3.29. Projekts Nr.1.29. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta projekta
iesniegums „Zivju krājumu atražošana Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas
ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 2468,40 EUR apmērā, kas nodrošina
38000 gab. vimbu mazuļu iegādi ielaišanai Buļļupē, ņemot vērā, ka tiek saglabāts
projekta iesniegumā norādītais līdzfinansējums 1210,00 EUR apmērā.
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.
3.30. Projekts Nr.1.30. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Lādes ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 2153,80 EUR apmērā, kas nodrošina 2000 gab.
platspīļu vēžu iegādi ielaišanai Lādes ezerā.
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 Zivju fonda
daļējam finansējumam atbilstošas proporcijas līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā.
3.31. Projekts Nr.1.31. Ciblas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Ciblas novada Lielajā Ludzas ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 3240,00 EUR apmērā, kas nodrošina
20000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Lielajā Ludzas ezerā.
2) Neatbalstīt projekta izmaksu pozīcijas „Transportēšanas izdevumi” finansēšanu no
Zivju fonda līdzekļiem.
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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 Zivju fonda
daļējam finansējumam atbilstošas proporcijas līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā.
3.32. Projekts Nr.1.32. Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības projekta
iesniegums „Vimbu un upes nēģu nārsta vietu atjaunošana Mēmeles upē
Skaistkalnē Vecumnieku novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5929,00 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.
3.33. Projekts Nr.1.33. Kārsavas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu atjaunošana Kārsavas novada Nūmērnes ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 742,00 EUR apmērā, kas nodrošina 7000 gab.
līņu mazuļu iegādi ielaišanai Nūmērnes ezerā.
2) Neatbalstīt projekta izmaksu pozīcijas „Transportēšanas pakalpojumi - zandartiem”
finansēšanu no Zivju fonda līdzekļiem.
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.
3.34. Projekts Nr.1.34. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums „Zivju
migrācijas ceļu attīrīšana”
Piešķirt projektam finansējumu 5801,00 EUR apmērā.
3.35. Projekts Nr.1.35. Cēsu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana Mazuma ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 800,00 EUR apmērā, kas nodrošina 3000 gab.
zandartu mazuļu un 13000 līdakas kāpuru iegādi un ielaišanu Mazuma ezerā.
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 Zivju fonda
daļējam finansējumam atbilstošas proporcijas līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā.
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3.36. Projekts Nr.1.36. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Dabisko
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5941,00 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.
3.37. Projekts Nr.1.37. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs 2014.gadā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 8316,40 EUR apmērā, ņemot vērā pieļauto
kļūdu projekta iesnieguma sadaļā B.5.8. „Projekta izmaksas” (neprecīzi norādīta
atsevišķu izmaksu pozīciju summa 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 Zivju fonda
daļējam finansējumam atbilstošas proporcijas līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā.
3.38. Projekts Nr.1.38. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Dabisko
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes upē Saulkrastu novada teritorijā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 4335,00 EUR apmērā, ņemot vērā pieļauto
kļūdu projekta iesnieguma sadaļā B.5.8. „Projekta izmaksas” (aprēķinot pieprasīto
Zivju fonda finansējumu, no projekta kopējām izmaksām ar PVN nav atņemts
līdzfinansējums).
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 Zivju fonda
daļējam finansējumam atbilstošas proporcijas līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā.
3.39. Projekts Nr.1.39. Naukšēnu novada pašvaldības projekta iesniegums „Naukšēnu
novada Rūjas upes zivju krājumu papildināšana”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1478,40 EUR apmērā, kas nodrošina 7000 gab.
līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Rūjas upē.
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 Zivju fonda
daļējam finansējumam atbilstošas proporcijas līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā.
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3.40. Projekts Nr.1.40. Biedrības "Laidzes ezers" projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana Laidzes ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 3904,25 EUR apmērā, kas nodrošina
12000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Laidzes ezerā, ņemot vērā, ka tiek
saglabāts projekta iesniegumā norādītais kopējais līdzfinansējuma apmērs 578,80
EUR apmērā.
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.
3.41. Projekts Nr.1.41. Kocēnu novada domes projekta iesniegums „Zandartu un
līdaku resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1796,85 EUR apmērā, kas nodrošina 9000 gab.
zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Vaidavas ezerā.
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.
3.42. Projekts Nr.1.42. Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldes projekta
iesniegums „Pārtavas ezera zivju resursu pavairošana un atražošana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1635,00 EUR apmērā.
2) Saskaņā ar projekta iesniedzēja pieteikumu piešķirt projektam avansu 20% 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.
3.43. Projekts Nr.1.43. Dobeles novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
krājumu papildināšana Dobeles novada Bikstu pagasta Zebrus ezerā”
Piešķirt projektam finansējumu 3018,95 EUR apmērā.
3.44. Projekts Nr.1.44. Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta pārvaldes projekta
iesniegums „Viraudas ezera zivju krājumu papildināšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2131,20 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.
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3.45. Projekts Nr.1.45. Pļaviņu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Odzes ezerā”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
3.46. Projekts Nr.1.46. Mērsraga novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Mērsraga novada ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1800,00 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.
3.47. Projekts Nr.1.47. Auces novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju krājumu
papildināšana Auces novada Lielauces ezerā”
Piešķirt projektam finansējumu 2324,00 EUR apmērā.
3.48. Projekts Nr.1.48. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Salas ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 652,50 EUR apmērā, kas nodrošina 3000 gab.
līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Salas ezerā.
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 Zivju fonda
daļējam finansējumam atbilstošas proporcijas līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā.
3.49. Projekts Nr.1.49. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Madonas novada Vestienas pagasta Kāla ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3789,00 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.
3.50. Projekts Nr.1.50. Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekta iesniegums „Baltā
amūra, asaru, balto karūsu un līdaku mazuļu ielaišana Jēkabpils pilsētas Radžu
ūdenskrātuvē”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1418,00 EUR apmērā, kas nodrošina 1035 gab.
līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Radžu ūdenskrātuvē.
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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 Zivju fonda
daļējam finansējumam atbilstošas proporcijas līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā.
3.51. Projekts Nr.1.51. Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesniegums „Lubāna
ezera zivju krājumu papildināšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3418,80 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.
3.52. Projekts Nr.1.52. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu atjaunošana Krustpils novada Marinzejas ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4037,00 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.
3.53. Projekts Nr.1.53. Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrības
projekta iesniegums „Zivju resursu pavairošana un atražošana Limbažu novada
Riebezerā un Auziņu ezerā”
Piešķirt projektam finansējumu 2904,00 EUR apmērā.
3.54. Projekts Nr.1.54. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums „Sīgu
pavairošana Alūksnes ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 4500,00 EUR apmērā, kas nodrošina 5854 gab.
sīgu mazuļu iegādi ielaišanai Alūksnes ezerā, ņemot vērā, ka Alūksnes novada
pašvaldība piešķir projektam visu paredzēto līdzfinansējumu 1499,46 EUR apmērā.
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.
3.55. Projekts Nr.1.55. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums „Līdaku
pavairošana Alūksnes ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 6000,00 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.
3.56. Projekts Nr.1.56. Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
krājumu pavairošana Riebiņu novada Rušonas pagasta Eikša ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1210,00 EUR apmērā, kas nodrošina 5000 gab.
zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Eikša ezerā.
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 Zivju fonda
daļējam finansējumam atbilstošas proporcijas līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā.
3.57. Projekts Nr.1.57. Nīcas novada domes projekta iesniegums „Nīcas novada Bārtas
upes zivju resursu pavairošana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3726,80 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.
3.58. Projekts Nr.1.58. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu atjaunošana Krustpils novada Baļotes ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4037,00 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.
3.59. Projekts Nr.1.59. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu atjaunošana Krustpils novada Laukezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1787,00 EUR apmērā, kas nodrošina 5000 gab.
līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Laukezerā, ņemot vērā, ka Krustpils novada
pašvaldība piešķir projektam pilnu līdzfinansējumu 713,00 EUR apmērā.
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.

31

3.60. Projekts Nr.1.60. Burtnieku novada pašvaldības projekta iesniegums „Burtnieku
novada Burtnieku ezera zivju krājumu papildināšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2850,00 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.
3.61. Projekts Nr.1.61. Ludzas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Nirzas un Pildas ezeros”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 872,85 EUR apmērā, kas nodrošina
100000 līdakas kāpuru ielaišanu Nirzas ezerā un 120000 līdakas kāpuru ielaišanu
Pildas ezerā.
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 Zivju fonda
daļējam finansējumam atbilstošas proporcijas līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā.
3.62. Projekts Nr.1.62. Preiļu novada domes projekta iesniegums „Līdaku pavairošana
Preiļu novada Pelēču ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 2030,00 EUR apmērā, kas nodrošina 8000 gab.
līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Pelēču ezerā.
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 Zivju fonda
daļējam finansējumam atbilstošas proporcijas līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā.
3.63. Projekts Nr.1.63. Viesītes novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Viesītes novada Viesītes ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1223,85 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.
3.64. Projekts Nr.1.64. Rojas novada domes projekta iesniegums „Taimiņu mazuļu
ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 2816,91 EUR apmērā, kas nodrošina
pakalpojuma līgumā par taimiņu vaislinieku nozveju paredzēto darbu veikšanu.
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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 Zivju fonda
daļējam finansējumam atbilstošas proporcijas līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā.
Padome, balstoties uz šī protokola 4.1.apakšpunktā minēto institūta BIOR vēstuli, kā arī
lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu atbalstīto projektu īstenošanu, papildus
nolēma visus šī protokola lēmumus par Zivju fonda projektiem, kas saistīti ar zivju
ielaišanu, papildināt ar šādām prasībām, kas jānodrošina projektu īstenošanā:
1) projektu iesniedzēju pārstāvjiem noklausīties institūta BIOR rīkoto informatīvo
kursu par zivju resursu uzskaites un papildināšanas kārtību, zivju vecuma grupu
atpazīšanu un dažādām ielaišanai paredzēto zivju uzskaites metodēm. Informācija par
kursa norises laiku un vietu saņemama institūtā BIOR (Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta BIOR Zivju resursu pētniecības departaments
Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā; tālrunis 67612409, e-pasts: zivdep@bior.gov.lv). Pēc projekta
īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta īstenošanu iesniegšanu Lauku atbalsta
dienestā nodrošināt arī sertifikāta kopijas par kursa noklausīšanos iesniegšanu.
2) nodrošināt līguma vai nodomu protokola slēgšanu starp projekta īstenotāju un zivju
mazuļu piegādātāju, kas reģistrēts Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā „Atzītie
akvakultūras dzīvnieku audzēšanas uzņēmumi”, kā arī šāda līguma vai nodomu
protokola kopijas iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā. Ja zivju mazuļu iegāde notiek
ārzemēs, projektu iesniedzējiem jānodrošina attiecīga līguma kopijas ar šīs valsts
kompetentās institūcijas atzītu akvakultūras dzīvnieku audzēšanas uzņēmumu
iesniegšanu.

4. Dažādi jautājumi
4.1. par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR
26.03.2014.vēstuli Nr.17-1/61
Padome izskatīja institūta BIOR 26.03.2014.vēstuli Nr.17-1/61 un nolēma atbalstīt
informatīvo kursu rīkošanu par zivju resursu uzskaites un papildināšanas kārtību, zivju
vecuma grupu atpazīšanu un dažādām ielaišanai paredzēto zivju uzskaites metodēm rīkošanas
lietderību. Padome arī nolēma, ka 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”
atbalsta saņēmējiem pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta īstenošanu
iesniegšanu ir jānodrošina arī sertifikāta kopijas par kursa noklausīšanos institūtā BIOR
iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
4.2. par Garkalnes novada domes iesniegumu par avansa maksājuma piešķiršanu
Pamatojoties uz Garkalnes novada domes 27.03.2014. iesniegumu Nr.E-08/147, 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 3.1.12.) Garkalnes novada domes projektam „Saudzējot
Latvijas zivju resursus”.
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4.3. par Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegumu par avansa maksājumu projektam
Pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes 25.03.2014. iesniegumu Nr.1.16/8/2014-N,
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 3.1.8.) Dabas aizsardzības pārvaldes projektam
„Iepazīsim zemūdens dzīvi visos četros gadalaikos – ziemā, pavasarī, vasarā un rudenī”.
4.4. par Zivju fonda padomes izbraukuma sēdi
Padome nolēma sarīkot Zivju fonda padomes izbraukuma sēdi 2014.gada 15. un 16.maijā
Rojas novadā, uzticot padomes sēdes organizēšanu padomes loceklim A.Rozefeldam
sadarbībā ar padomes sekretariātu.
Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 09.04.2014.

J.Ābele
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