PROTOKOLS
Rīgā
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Nr.4.1-28/3/2015
Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.164
sēdes sākums 2015.gada 24.aprīlī, plkst.10:00

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi J.Lagūns, A.Rozefelds, Ē.Urtāns, M.Švarcs, N.Liskins, D.Vilkaste,
V.Gabrāns, A.Maldups, A.Bērziņš, G.Korņilovs. Sēdē nepiedalījās padomes locekle
T.Trubača.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2015.gadā.
2. Pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem
2.1. pasākums “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”;
2.2. pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”.
3. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
3.1. pasākums “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”;
3.2. pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”.
4. Dažādi jautājumi
4.1. par finansējuma piešķiršanas iespēju atsevišķiem 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” Zivju fonda
padomes 19.03.2015.sēdē vērtētajiem projektiem, kas neiekļāvās projektu
iesniegšanas kārtai izsludinātā finansējuma summā;
4.2. par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā izveidojušos finanšu līdzekļu
atlikumu un jaunas projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanas
iespēju;
4.3. par Līvānu novada domes iesniegumu par avansa piešķiršanu;
4.4. par biedrības “Ziemeļu puse” iesniegumu par avansa un starpmaksājuma
piešķiršanu;

4.5. par biedrības “Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” iesniegumu par
starpmaksājuma piešķiršanu;
4.6. par Limbažu novada pašvaldības vēstuli par projektā plānoto aktivitāšu
samazināšanu;
4.7. par biedrības “Makšķernieku klubs Osprey” iesniegumu par avansa un
starpmaksājuma piešķiršanu;
4.8. 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
2015.gadā
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju
fonda dotācijas veidošanai 2015.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi uz 22.04.2015.
veido 260 373 EUR jeb 28,1% no 2015.gada ieņēmumu plāna, kas ir nedaudz mazāk
nekā ieņēmumu plānā prognozētais apjoms.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2015. līdz
22.04.2015.” un pieņēma to zināšanai.
2. Pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem.
2.1.

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

N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 15 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākumam „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” (pasākumam
iesniegtajos projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 37 560,98 EUR).
Vienlaikus norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais atbalsta
apmērs ir 50 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais
finansējums nepārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto un
pieejamo atbalsta apmēru.
Tāpat N.Riekstiņš atgādina par padomes 2015.gada 15.janvāra sēdē (protokols
Nr.161, 3.punkts) apstiprināto atbalsta pasākuma nosacījumu, ka viena projekta
iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR.
Pasākuma projektu iesniegumu 2015.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un projektu
iesniedzēju atbildes uz padomes locekļu jautājumiem.

Par projektu iesniegumiem informāciju sniedz sekojoši projektu (projektu
nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 3.1.apakšpunktā)
iesniedzēju pārstāvji:
1) projekts Nr.1.1. – K.Laizāns, Daugavpils pilsētas domes vides inženieris;
2) projekts Nr.1.2. – I.Igovena, Ludzas novada pašvaldības Attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
3) projekts Nr.1.3., 1.9. – G.Korņilovs, padomes loceklis, Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR Zivju resursu
pētniecības departamenta vadītājs;
4) projekts Nr.1.4. – G.Matjušonoks, Dagdas novada pašvaldības zivsaimniecības
vadītājs;
5) projekts Nr.1.5., 1.6., 1.7. – I.Bērziņa, Kocēnu novada domes projektu
speciāliste un lauku konsultante un E.Nagle, Kocēnu novada domes
priekšsēdētāja vietniece;
6) projekts Nr.1.8. – V.Zukulis, Višķu pagasta pārvaldes ezeru apsaimniekotājs;
7) projekts Nr.1.10., 1.12. – M.Lietuvietis, Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras ALJA direktors;
8) projekts Nr.1.11. – N.Liepa, Smiltenes novada pašvaldības policijas
priekšnieks;
Padome iepazinās ar padomes locekļu M.Švarca (projekts Nr.1.1., 1.2., 1.4., 1.8.,
1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15.), D.Vilkastes (projekts Nr.1.3., 1.9., 1.12.) un
A.Bērziņa (projekts Nr.1.5., 1.6., 1.7.) sagatavotajiem atzinumiem par iesniegtajiem
projektiem.
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma :
1) noraidīt un nevirzīt vērtēšanai projekta iesniegumu Nr.1.10. (skatīt lēmuma
pamatojumu par attiecīgo projektu šī protokola 3.1.10.apakšpunktā);
2) virzīt vērtēšanai šādus projektu iesniegumus ar samazinātu Zivju fonda
finansējumu: Nr.1.5., 1.6., 1.7. (skatīt lēmumus par attiecīgajiem projektiem šī
protokola 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7.apakšpunktā).
2.2.

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

N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 32 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” (pasākumam iesniegtajos
projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 363 935,04 EUR).
Vienlaikus norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais atbalsta
apmērs ir 290 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais
finansējums ievērojami pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto
un pieejamo atbalsta apmēru.
Tāpat N.Riekstiņš atgādina par padomes 2015.gada 15.janvāra sēdē (protokols
Nr.161, 3.punkts) apstiprināto atbalsta pasākuma nosacījumu, ka viena projekta
iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma
nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 45 000 EUR.
Padomes loceklis N.Liskins informē padomes locekļus un lūdz izdarīt ierakstu
padomes sēdes protokolā par to, ka pēc 30 pasākuma “Zivju resursu aizsardzības

pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” projektu iesniegumu izskatīšanas konstatējis, ka 10 gadījumos Valsts
vides dienests tika pieminēts kā projekta iesniedzēja sadarbības partneris. Ņemot vērā
šo faktu, N.Liskins lūdz turpmāk projektu iesniedzējus, iesniedzot projektu
pieteikumus Zivju fonda atbalsta saņemšanai, projektu dokumentācijā iekļaut arī
Valsts vides dienesta apstiprinājumu, kas apliecina, ka Valsts vides dienests ir
projekta sadarbības partneris. N.Riekstiņš norāda, ka katrs padomes loceklis, vērtējot
iesniegtos projektus saistībā ar projektos minētajiem sadarbības partneriem, var ņemt
vērā N.Liskina sniegto informāciju. Padome pieņēma zināšanai N.Liskina sniegto
informāciju par Valsts vides dienesta sadarbību ar konkrēto projektu iesniedzējiem.
Pasākuma projektu iesniegumu 2015.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un projektu
iesniedzēju atbildes uz padomes locekļu jautājumiem.
Par projektu iesniegumiem informāciju sniedz sekojoši projektu (projektu
nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 3.2.apakšpunktā)
iesniedzēju pārstāvji:
1) projekts Nr.2.1. – I.Surkulis, Viesītes novada pašvaldības policijas vecākais
inspektors;
2) projekts Nr.2.2. – K.Laizāns, Daugavpils pilsētas domes vides inženieris;
3) projekts Nr.2.3., 2.4., 2.5. – M.Lietuvietis, Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras ALJA direktors;
4) projekts Nr.2.6. – A.Vecelis, Krāslava novada domes Pašvaldības policijas
inspektors;
5) projekts Nr.2.7. – V.Zukulis, Višķu pagasta pārvaldes ezeru apsaimniekotājs;
6) projekts Nr.2.8. – V.Zinkevičs, Carnikavas novada pašvaldības projektu
vadītājs, un E.Spilve, Carnikavas novada pašvaldības policijas vecākā
inspektore - lietvede;
7) projekts Nr.2.9. – V.Plešs, Rīgas pašvaldības policijas galvenais speciālists;
8) projekts Nr.2.10. – G.Matjušonoks, Dagdas novada pašvaldības
zivsaimniecības vadītājs;
9) projekts Nr.2.11. – L.Arājs, Valsts policijas galvenais inspektors;
10) projekts Nr.2.12. – M.Breimane, Jēkabpils pilsētas pašvaldības ainavu tehniķe;
11) projekts Nr.2.13. – V.Gabrāns, padomes loceklis, biedrības „Latvijas
Makšķernieku asociācija” un biedrības “Bauskas Mednieku un makšķernieku
biedrība” pārstāvis;
12) projekts Nr.2.14. – C.Purgale, Beverīnas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja;
13) projekts Nr.2.15. – K.Udrass, Limbažu novada pašvaldības aģentūras ALDA
ezeru uzraugs;
14) projekts Nr.2.16. - A.Ķesa, Pārgaujas novada pašvaldības vides aizsardzības
inspektors;
15) projekts Nr.2.17. – A.Meluškāne, Riebiņu novada domes projektu vadītāja;
16) projekts Nr.2.18. – I.Luksts, Krustpils novada pašvaldības vides inspektors;
17) projekts Nr.2.19. – I.Klaušs, Kokneses novada pašvaldības izpilddirektors;
18) projekts Nr.2.20. – H.Duksis, Vecpiebalgas novada pašvaldības
izpilddirektors;
19) projekts Nr.2.21. – E.Šmite, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles
departamenta direktore;

20) projekts Nr.2.22. – R.Gūtpelcs, Kuldīgas novada pašvaldības policijas
priekšnieks;
21) projekts Nr.2.23., 2.32. – A.Ruņģis, Vides aizsardzības asociācijas pārstāvis,
sabiedriskais inspektors;
22) projekts Nr.2.24. – J.Ķibermanis, Burtnieku novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks;
23) projekts Nr.2.25. – L.Kalniņa, Smiltenes novada domes projektu vadītāja;
24) projekts Nr.2.26. – J.Pērle, Dabas aizsardzības pārvaldes vecākais valsts vides
inspektors;
25) projekts Nr.2.27., 2.29. – T.Kruste, Rēzeknes novada pašvaldības vides
aizsardzības vecākā speciāliste;
26) projekts Nr.2.30. – N.Liepa, Smiltenes novada pašvaldības policijas
priekšnieks.
Padome iepazinās ar padomes locekļu N.Liskina (projekts Nr.2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.,
2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20.,
2.22., 2.23., 2.24., 2.25., 2.27., 2.28., 2.29., 2.30., 2.31., 2.32.) un J.Lagūna (projekts
Nr.2.11., 2.21., 2.26.) sagatavotajiem atzinumiem par iesniegtajiem projektiem.
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma :
1) noraidīt un nevirzīt vērtēšanai projekta iesniegumu Nr.2.8. (skatīt lēmuma
pamatojumu par attiecīgo projektu šī protokola 3.2.8.apakšpunktā);
2) pārcelt projektu Nr.2.25. uz pasākumu “Zinātniskās pētniecības programmu
finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā” (skatīt lēmuma pamatojumu par attiecīgo projektu šī
protokola 3.2.25.apakšpunktā);
3) virzīt vērtēšanai šādus projektu iesniegumus ar samazinātu Zivju fonda
finansējumu: Nr. 2.2., 2.9., 2.12., 2.13., 2.14., 2.18., 2.19., 2.20., 2.22., 2.23.,
2.25., 2.28., 2.29., 2.31., 2.32. (skatīt lēmumus par attiecīgajiem projektiem šī
protokola 3.2.2., 3.2.9., 3.2.12., 3.2.13., 3.2.14., 3.2.18., 3.2.19., 3.2.20.,
3.2.22., 3.2.23., 3.2.25., 3.2.28., 3.2.29., 3.2.31. un 3.2.32.apakšpunktā).
3. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
Pēc 2015.gada iesniegšanas kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumiem „Zinātniskās
pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos
pētījumos zivsaimniecībā” un „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” iesniegto
projektu apspriešanas padome pāriet pie projektu iesniegumu vērtēšanas procedūras.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras aizpilda un paraksta
apliecinājumus par personīgo neieinteresētību vai sevis atstatīšanu no konkrētu
projektu vērtēšanas, un iesniedz tos padomes sekretariātam.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas saskaņā ar padomes sekretariāta veikto
projektu iesniegumu vērtēšanas datu apkopojumu, pasākumiem „Zinātniskās
pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos
pētījumos zivsaimniecībā” un „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” iesniegtie

projektu iesniegumi saņēma šī protokola pielikumā atspoguļoto novērtējumu (punktu
kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).
3.1.

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

Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa pēc
padomes veiktās atsevišķu projektu sākotnēji pieprasītā finansējuma samazināšanas,
projekta Nr.1.10. noraidīšanas, kā arī projekta Nr.2.25. pārcelšanas no pasākuma
“Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” uz pasākumu “Zinātniskās pētniecības
programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā” bija mazāka (39 974,58 EUR) par pasākuma iesniegšanas kārtai
pieejamo finansējumu (50 000 EUR).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā
finansējuma summā, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību, iekļāvās visi
projekti, tai skaitā projekts Nr.2.25., kas tika pārcelts no pasākuma “Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība” (skatīt lēmumu pamatojumu par attiecīgo projektu šī
protokola 3.2.25.apakšpunktā).
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29.pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388
„Zivju fonda nolikums” 8.1.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādu
lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākumam
„Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu
sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” iesniegtajiem projektu
iesniegumiem:
3.1.1. Projekts Nr.1.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta
iesniegums „Mazā Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrādāšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 640,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.1.2. Projekts Nr.1.2. Ludzas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Dukānu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
1) Piešķirt projektam finansējumu 544,24 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.

3.1.3. Projekts Nr.1.3. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta BIOR projekta iesniegums „Zivju resursu
bioloģisko un ekoloģisko pētījumu informatīvās bāzes papildināšana
zinātniskās darbības nodrošināšanai”
Piešķirt projektam finansējumu 2636,00 EUR apmērā.
3.1.4. Projekts Nr.1.4. Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Ežezera, Arla un Udrijas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2909,64 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.1.5. Projekts Nr.1.5. Kocēnu novada domes projekta iesniegums
„Vaidavas ezera zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģijas
izstrāde”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 4090,00 EUR apmērā, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts projekta līdzfinansējums vismaz 721,76 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.
3.1.6. Projekts Nr.1.6. Kocēnu novada domes projekta iesniegums „Rāķa
ezera zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 2275,00 EUR apmērā, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts projekta līdzfinansējums vismaz 401,47 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.

3.1.7. Projekts Nr.1.7. Kocēnu novada domes projekta iesniegums
„Dauguļu Mazezera zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģijas
izstrāde”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 2275,00 EUR apmērā, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts projekta līdzfinansējums vismaz 401,47 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.
3.1.8. Projekts Nr.1.8. Višķu pagasta pārvaldes projekta iesniegums
„Luknas un Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde”
Piešķirt projektam finansējumu 1930,10 EUR apmērā.
3.1.9. Projekts Nr.1.9. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta BIOR projekta iesniegums „Zinātniskā institūta
"BIOR" pētnieces dalība plekstes mazuļu diennakts pieaugumu
noteikšanas kalibrācijā”
Piešķirt projektam finansējumu 1380,00 EUR apmērā.
3.1.10. Projekts Nr.1.10. Alūksnes novada pašvaldības projekta
iesniegums "Lūkumīša ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
Vienprātīgi noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas
procedūrā kā neatbilstošu Zivju fonda pasākuma „Zinātniskās pētniecības programmu
finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā” mērķim, kā arī ņemot vērā to, ka Zivju fonda padome 2014.gadā jau
atbalstīja Alūksnes novada pašvaldības projektu „Lūkumīša ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana”.
3.1.11. Projekts Nr.1.11. Smiltenes novada domes projekta iesniegums
„Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Smiltenes
novada ūdenstilpēm”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2134,88 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.

3.1.12. Projekts Nr.1.12. Alūksnes novada pašvaldības
iesniegums „Pētījums par zušu augšanu Alūksnes ezerā”

projekta

1) Piešķirt projektam finansējumu 3776,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.1.13. Projekts Nr.1.13. Madonas novada pašvaldības projekta
iesniegums „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Madonas novada Mārcienas pagasta Dūku ezeram”
1) Piešķirt projektam finansējumu 533,72 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.1.14. Projekts Nr.1.14. Dobeles novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zebrus ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
Piešķirt projektam finansējumu 879,00 EUR apmērā.
3.1.15. Projekts Nr.1.15. Dobeles novada pašvaldības projekta iesniegums
„Apguldes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde”
Piešķirt projektam finansējumu 621,00 EUR apmērā.
3.2.

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

Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa pēc
padomes veiktās atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas un šo projektu sākotnēji
pieprasītā finansējuma attiecīgas samazināšanas, kā arī projekta Nr.2.8. noraidīšanas
un projekta Nr.2.25. pārcelšanas uz pasākumu “Zinātniskās pētniecības programmu
finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā” (skatīt lēmuma pamatojumu par attiecīgo projektu šī protokola
3.2.25.apakšpunktā) bija mazāka (267 353,66 EUR) par pasākuma iesniegšanas kārtai
pieejamo finansējumu (290 000 EUR).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā
finansējuma summā, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību, iekļāvās visi
projekti.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29.pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388
„Zivju fonda nolikums” 8.3.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādu
lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākumam „Zivju

resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
3.2.1. Projekts Nr.2.1. Viesītes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Inventāra iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Viesītes novada ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1772,39 EUR apmērā, kas nodrošina
motorlaivas, motorlaivas dzinēja un motorlaivas aprīkojuma iegādi.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.2. Projekts Nr.2.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta
iesniegums „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 12 712,00 EUR apmērā (tai skaitā līdz
10 000 EUR samazinot kvadricikla iegādei paredzēto līdzfinansējuma summu
no Zivju fonda līdzekļiem), ņemot vērā, ka tiek saglabāts projekta
līdzfinansējums vismaz 3178,00 EUR apmērā un nodrošinātas šādas projektā
paredzētās iegādes:
- kvadricikls ar papildus aprīkojamu, 1 gab. – 10 000,00 EUR;
- termokamera, 1 gab. – 2712,00 EUR;
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.
3.2.3. Projekts Nr.2.3. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Alūksnes ezera zivju resursu aizsardzība”
1) Piešķirt projektam finansējumu 10 043,20 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.4. Projekts Nr.2.4. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība un
uzraudzība”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2000,00 EUR apmērā.

2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.5. Projekts Nr.2.5. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Alūksnes novada publisko ūdeņu zivju resursu aizsardzība”
1) Piešķirt projektam finansējumu 7600,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.6. Projekts Nr.2.6. Krāslavas novada domes projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana
Krāslavas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3672,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.7. Projekts Nr.2.7. Višķu pagasta pašvaldības projekta iesniegums
„Inventāra iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu
uzlabošanai”
Piešķirt projektam finansējumu 3390,00 EUR apmērā.
3.2.8. Projekts Nr.2.8. Carnikavas novada pašvaldības projekta
iesniegums “Carnikavas novada pašvaldības policijas kapacitātes
stiprināšana zivju resursu aizsardzības pasākumu izpildes
nodrošināšanai”
Vienprātīgi noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas
procedūrā, jo projektā paredzētā mērķa realizācija un iespējamie ieguvumi neatbilst
projektā pieprasītajam pārāk lielajam finansējuma apmēram, īpaši ņemot vērā, ka
projekta iesnieguma sadaļā B.5.8. “Projekta izmaksas” nav sīkāk atšifrētas projekta
izmaksu pozīcijas “laivas un papildaprīkojuma iegāde” sastāvdaļas un projekta
iesniedzēja pārstāvji padomes sēdes laikā nespēja sniegt pietiekošu skaidrojumu par
minētās izmaksu pozīcijas sastāvu un to veidojošajām izmaksām. Padome, tāpat kā
citos līdzīgos projektos, atzina arī par nelietderīgu projektā iekļauto rāciju iegādi, jo to
izmantošana tiek paredzēta vietās, kur ir pietiekams mobilo telefonu operatoru tīklu
pārklājums.

3.2.9. Projekts Nr.2.9. Rīgas pašvaldības policijas projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzība Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 14 932,80 EUR apmērā, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts projekta līdzfinansējums vismaz 1659,20 EUR apmērā un
nodrošinātas šādas projektā paredzētās iegādes:
- eholots 12” ar karšu ploteri un radaru, 1 gab. – 6858,00 EUR;
- eholots 12” ar karšu ploteri, 2 gab. – 8074,80 EUR.
2) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda
padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.10. Projekts Nr.2.10. Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšana Dagdas
novada ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3193,89 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.11. Projekts Nr.2.11. Valsts policijas projekta iesniegums „Valsts
policijas tehniskā nodrošinājuma modernizēšana zivju resursu
aizsardzības pasākumu kapacitātes paaugstināšanai”
Piešķirt projektam finansējumu 9604,00 EUR apmērā.
3.2.12. Projekts Nr.2.12. Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekta
iesniegums „Radžu ūdenskrātuves zivju resursu aizsardzības un
uzraudzības nodrošinājums”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 2161,23 EUR apmērā, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts projekta līdzfinansējums vismaz 750,08 EUR apmērā un
nodrošinātas šādas projektā paredzētās iegādes:
- stiklaplasta laiva ar koka airiem, airu un laivas duļļu komplektu, 1 gab. –
407,69 EUR;
- kvadricikla piekabe ar vienu asi, laivas ruļļu komplektu un vinčas
mehānismu, 1 gab. – 1053,85 EUR;
- pārvietojamie videonovērošanas komplekti, 2 gab. – 699,69 EUR.
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.
3.2.13. Projekts Nr.2.13. Rundāles novada domes projekta iesniegums
„Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības
uzlabošanai Rundāles novada ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 7539,00 EUR apmērā, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts projekta līdzfinansējums vismaz 976,44 EUR apmērā un
nodrošinātas šādas projektā paredzētās iegādes:
- PVC piepūšamā laiva „Bush” F 370, 1 gab. – 1343,00 EUR;
- laivas treilers BT-500W(HR), 1 gab. – 1350,00 EUR;
- laivas benzīna motors Mercury F5 M, 1 gab. – 1269,00 EUR;
- laivas elektromotors NRS Storm 55, 1 gab. – 207,00 EUR;
- termokamera Pulsar Quantum HD38S, 1 gab. – 2990,00 EUR;
- binoklis Trophy 8x42 RealTree, 2 gab. – 380,00 EUR.
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.
3.2.14. Projekts Nr.2.14. Beverīnas novada pašvaldības projekta
iesniegums „Beverīnas novada ūdenstilpju aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumu īstenošana”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 2408,00 EUR apmērā, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts projekta līdzfinansējums vismaz 217,11 EUR apmērā un
nodrošinātas šādas projektā paredzētās iegādes:
- gumijas laiva, 2 gab. – 1308,00 EUR;
- laivas akumulators, 2 gab. – 600,00 EUR;
- laivas elektromotors, 2 gab. – 500,00 EUR.
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.

3.2.15. Projekts Nr.2.15. Limbažu novada pašvaldības projekta
iesniegums „Zivju resursu aizsardzība Limbažu Dūņezerā, Limbažu
Lielezerā un Augstrozes Lielezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5254,20 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.16. Projekts Nr.2.16. Pārgaujas novada pašvaldības projekta
iesniegums „Nakts redzamības binokļa un meža kameru iegāde zivju
resursu aizsardzībai Pārgaujas novada ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 985,46 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.17. Projekts Nr.2.17. Riebiņu novada domes projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzības pasākumu pilnveidošana Riebiņu
novada ūdenstilpēs, kurās notiek licencētā makšķerēšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1982,23 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.18. Projekts Nr.2.18. Krustpils novada pašvaldības projekta
iesniegums „Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 10 225,00 EUR apmērā, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts projekta līdzfinansējums vismaz 2221,25 EUR apmērā un
nodrošinātas šādas projektā paredzētās iegādes:
- laivas dzinējs, 1 gab. – 7084,00 EUR;
- GPS iekārta, 1 gab. – 623,00 EUR;
- pārvietojamā videokamera, 1 gab. – 530,00 EUR;
- meža kamera ar aprīkojumu, 2 gab. – 831,00 EUR;
- tālskatis, 1 gab. – 1157,00 EUR.
Padome atzina par nelietderīgu projektā iekļauto rāciju iegādi, jo to
izmantošana tiek paredzēta vietās, kur ir pietiekams mobilo telefonu operatoru
tīklu pārklājums
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.
3.2.19. Projekts Nr.2.19. Kokneses novada domes projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi Kokneses novada publiskajos
ūdeņos”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 12 534,76 EUR apmērā, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts projekta līdzfinansējums vismaz 1847,42 EUR apmērā un
nodrošinātas šādas projektā paredzētās iegādes:
- motorlaivas un aprīkojuma piegāde, apmācība, 1 gab. – 4775,72 EUR;
- dzinējs, 1 gab. – 5989,50 EUR;
- meža/medību kameru piegāde, apmācība, 2 gab. – 690,16 EUR;
- motorlaivas piekabe, 1 gab. – 1079,38 EUR.
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.
3.2.20. Projekts Nr.2.20. Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta
iesniegums „Vecpiebalgas novada zivsaimniecības infrastruktūras
attīstība”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 10 904,13 EUR apmērā, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts projekta līdzfinansējums vismaz 3755,87 EUR apmērā un
nodrošinātas šādas projektā paredzētās iegādes:
- laivas, 2 gab. – 1160,33 EUR;
- piekabe laivas transportēšanai, 2 gab. – 1305,78 EUR;
- laivas motors 5Zs, 2 gab. – 1834,71 EUR;
- kvadricikls, 1 gab. – 6603,31 EUR.
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.
3.2.21. Projekts Nr.2.21. Valsts vides dienesta projekta iesniegums „Zivju
resursu izmantošanas kontrole un tās pastiprināšana Latvijas
ūdenstilpēs un jūras piekrastē”
1) Piešķirt projektam finansējumu 44 136,00 EUR apmērā.

2) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
3.2.22. Projekts Nr.2.22. Kuldīgas novada pašvaldības projekta
iesniegums „Lašveidīgo zivju nārstu uzraudzība Ventas upē un
tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzībai”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 6308,28 EUR apmērā, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts projekta līdzfinansējums vismaz 700,92 EUR apmērā un
nodrošinātas šādas projektā paredzētās izmaksas un iegādes:
- nārsta vietu fiziskā apsardze, 720 h – 3538,08 EUR;
- infrasarkanās gaismas prožektori, 3 gab. – 372,60 EUR;
- medību/meža fotokamera ar stiprinājumu un saules paneli, 3 gab. –
1182,60 EUR;
- ūdens/triecienu izturīga (GoPro tipa) videokamera ar stiprinājumiem, 3
gab. – 1215,00 EUR.
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.
3.2.23. Projekts Nr.2.23. Ķeguma novada domes projekta iesniegums
„Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība Ķeguma novadā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 18 105,11 EUR apmērā (tai skaitā līdz
6500 EUR samazinot dzinēja iegādei paredzēto līdzfinansējuma summu no
Zivju fonda līdzekļiem), ņemot vērā, ka tiek saglabāts projekta
līdzfinansējums vismaz 394,51 EUR apmērā un nodrošinātas šādas projektā
paredzētās iegādes:
- motorlaiva, 1 gab. – 9602,56 EUR;
- dzinējs, 1 gab. – 6500,00 EUR;
- piekabe, 1 gab. - 1839,20 EUR;
- akumulators, 1 gab. – 78,65 EUR;
- regulējams apgaismojuma lukturis, 1 gab. – 84,70 EUR.
2) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda
padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.

3.2.24. Projekts Nr.2.24. Burtnieku novada pašvaldības projekta
iesniegums „Burtnieku novada Burtnieku ezera zivju resursu
aizsardzības pasākumu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma
iegāde”
1) Piešķirt projektam finansējumu 9090,89 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.25. Projekts Nr.2.25. Smiltenes novada domes projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi Vecpalsas upē Grundzāles
pagastā”
1) Pārcelt projektu uz pasākumu “Zinātniskās pētniecības programmu
finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā” un veikt tā vērtēšanu kopā ar citiem pasākumam iesniegtajiem
projektiem, ņemot vērā, ka projekts ir neatbilstošs pasākuma “Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” paredzētajam mērķim, bet atbilst
pasākumam “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”.
2) Ievērojot projekta vērtējumu kopā ar citiem pasākumam “Zinātniskās
pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā
zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” iesniegtajiem projektiem, piešķirt
projektam finansējumu 13 350,00 EUR apmērā no pasākumam “Zinātniskās
pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā
zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” iesniegšanas kārtai pieejamā
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.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas iesniegt pārskatu par projekta
īstenošanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā
institūtā BIOR.
5) Lūgt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR
rakstveidā informēt Lauku atbalsta dienestu par pārskata par projekta
īstenošanu saņemšanu un vienlaikus sniegt Lauku atbalsta dienestam atzinumu
par projekta īstenošanas kvalitāti.
3.2.26. Projekts Nr.2.26. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta
iesniegums „Efektīva un mūsdienīga zivju resursu aizsardzība
Latgales un Vidzemes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”
Piešķirt projektam finansējumu 11 457,06 EUR apmērā.

3.2.27. Projekts Nr.2.27 Rēzeknes novada pašvaldības projekta
iesniegums „Zivju resursu uzraudzība un aizsardzība Lubāna
mitrājā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 8132,00 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 40% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.28. Projekts Nr.2.28. Mērsraga novada pašvaldības projekta
iesniegums „Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Mērsraga
novada ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 8431,10 EUR apmērā, kas nodrošina
šādas projektā paredzētās iegādes:
- kvadricikls, 1 gab. – 6300,00 EUR;
- binoklis, 1 gab. – 176,00 EUR;
- nakts redzamības ierīce, 1 gab. – 1655,10 EUR;
- GPS ierīce, 1 gab. – 80,00 EUR;
- videokamera faktu fiksācijai, 1 gab. – 220,00 EUR.
Padome atzina par nelietderīgu projektā iekļauto rāciju iegādi, jo to
izmantošana tiek paredzēta vietās, kur ir pietiekams mobilo telefonu operatoru
tīklu pārklājums.
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.
3.2.29. Projekts Nr.2.29. Mākoņkalna pagasta pārvaldes projekta
iesniegums „Mākoņkalna pagasta ūdenstilpju apsaimniekošana”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1496,08 EUR apmērā, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts projekta līdzfinansējums vismaz 204,01 EUR apmērā un
nodrošinātas šādas projektā paredzētās iegādes:
- binoklis ar attēla stabilizatoru, 1 gab. – 369,16 EUR;
- automātiskā (kustību) fotokamera, 4 gab. – 1126,92 EUR.
2) Piešķirt projektam avansu 40% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda
padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.

3.2.30. Projekts Nr.2.30 Smiltenes novada domes projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 13 990,80 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.
3.2.31. Projekts Nr.2.31. Preiļu novada domes projekta iesniegums
„Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības
pasākumiem Preiļu novada ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 6041,55 EUR apmērā (izslēdzot
kvadricikla iegādi, kas neatbilst projekta attiecināmām izmaksām, ņemot vērā
no Lauku atbalsta dienesta saņemto informāciju par plānoto kvadricikla
reģistrāciju dalībai koplietošanas ceļu satiksmē, kā tas norādīts kvadricikla
tehniskajā specifikācijā), kas nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes:
- piepūšamā gumijas laiva, 1 gab. – 1573,00 EUR;
- laivas motors, 1 gab. – 2950,00 EUR;
- laivas pārvadāšanas piekabe, 1 gab. - 1518,55 EUR.
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.
3.2.32. Projekts Nr.2.32. Lielvārdes novada pašvaldības projekta
iesniegums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Lielvārdes novada
pašvaldības publiskajos ūdeņos”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 17 250,50 EUR apmērā (tai skaitā līdz
6500 EUR samazinot motorlaivas motora iegādei paredzēto līdzfinansējuma
summu no Zivju fonda līdzekļiem), ņemot vērā, ka tiek saglabāts projekta
līdzfinansējums vismaz 1916,72 EUR apmērā un nodrošinātas šādas projektā
paredzētās iegādes:
- motorlaiva ar papildaprīkojumu, 1 gab. – 9382,50 EUR;
- motorlaivas motors (dzinējs), 1 gab. – 6500,00 EUR;
- transportēšanas piekabe, 1 gab. – 1368,00 EUR.
2) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
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.

4. Dažādi jautājumi
4.1.

par finansējuma piešķiršanas iespēju atsevišķiem 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” Zivju fonda padomes 19.03.2015.sēdē vērtētajiem
projektiem, kas neiekļāvās projektu iesniegšanas kārtai izsludinātā
finansējuma summā

N.Riekstiņš informē padomi, ka pēc lēmumu pieņemšanas par Zivju fonda
pasākumiem 2015.gada projektu iesniegšanas pirmajā kārtā iesniegto projektu
finansējumu Zivju fonda pasākumos ir izveidojies šāds finansējuma atlikums (kopā
42 124,66 EUR):
-

-

no pasākuma „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību” - 9396,25 EUR;
no pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” – 10 025,42 EUR;
no pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” – 22 646,34 EUR;
no 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” –
56,65 EUR.

N.Riekstiņš ierosina daļu no pasākumos pirmajā kārtā atlikušā finansējuma
15 143,86 EUR apmērā, ņemot vērā padomes 19.03.2015.sēdē iepriekš nolemto
(protokols Nr.162, 3.2.apakšpunkts), piešķirt 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” iesniegumu kārtā vērtētajiem projektiem, kuri, ievērojot
augstākā saņemtā vērtējuma secību, neiekļāvās kārtai izsludinātā finansējuma summā
(protokols Nr.162; projekti Nr. 2.51., 2.42., 2.52., 2.18., 2.38. un 2.64.).
Padome nolēma daļu no pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko
veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” pirmajā kārtā atlikušā finansējuma 15 143,86 EUR apmērā, ņemot
vērā padomes 19.03.2015.sēdē iepriekš nolemto (protokols Nr.162,
3.2.apakšpunkts), piešķirt 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” iesniegumu kārtā vērtētajiem projektiem, kuri, ievērojot
augstākā saņemtā vērtējuma secību, neiekļāvās kārtai izsludinātā finansējuma
summā (protokols Nr.162; projekti Nr. 2.51., 2.42., 2.52., 2.18., 2.38. un 2.64.):

4.1.1. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums „Zivju
migrācijas ceļu attīrīšana Gaujas nacionālajā parkā” (protokols
Nr.162, projekts Nr.2.51.)
Piešķirt projektam finansējumu 4174,50 EUR apmērā.
4.1.2. Dobeles novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju krājumu
papildināšana Dobeles pagasta Gauratas ezerā” (protokols Nr.162,
projekts Nr.2.42.)
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 350,00 EUR apmērā, kas nodrošina
1400 līdaku mazuļu ielaišanu Gauratas 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.
4.1.3. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums „Nārsta vietas
ierīkošana” (protokols Nr.162, projekts Nr.2.52.)
Piešķirt projektam finansējumu 4659,00 EUR apmērā.
4.1.4. Kocēnu novada domes projekta iesniegums „Līdaku resursu
atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā” (protokols Nr.162,
projekts Nr.2.18.)
Piešķirt projektam finansējumu 2710,40 EUR apmērā.
4.1.5. Kārsavas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu
atjaunošana Kārsavas novada Nūmērnes ezerā” (protokols Nr.162,
projekts Nr.2.38.)
Piešķirt projektam finansējumu 2269,96 EUR apmērā.
4.1.6. Smiltenes novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Smiltenes novada ezeros” (protokols Nr.162, projekts
Nr.2.64.)
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 980,00 EUR apmērā, kas nodrošina
2000 zandartu mazuļu ielaišanu Tepera ezerā un 1500 līdaku mazuļu ielaišanu
Bilskas 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.

4.2.

par projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā izveidojušos finanšu līdzekļu
atlikumu un jaunas projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas
izsludināšanas iespēju

N.Riekstiņš norāda, ka atbilstoši šī protokola 4.1.apakšpunktā minētajai finanšu
līdzekļu atlikuma daļas iedalīšanai atsevišķiem 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” Zivju fonda padomes 19.03.2015.sēdē vērtētajiem
projektiem, kas neiekļāvās projektu iesniegšanas kārtai izsludinātā finansējuma
summā, Zivju fonda neizlietoto līdzekļu atlikušās daļas kopsumma sastāda
26 980,80 EUR. Viņš ierosina šos līdzekļus izmantot, izsludinot oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu Zivju fonda pasākumam
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”, jo šī pasākuma projekti ir salīdzinoši ātrāk
īstenojami un minētais pasākums ir ļoti nozīmīgs Zivju fonda atbalsta virziens.
Padome atbalstīja N.Riekstiņa ierosinājumu šī protokola 4.1.apakšpunktā
minēto pasākumu „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību”, “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana
un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”,
“Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” un “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” izveidojušos finansējuma
atlikuma kopsummu, no kuras saskaņā ar šī protokola 4.1.apakšpunktu atņemti
15 143,86 EUR:
4.2.1. novirzīt 26 980,80 EUR pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi,
ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” 2015. gada otrās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas
izsludināšanai;
4.2.2. izsludināt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” otro 2015. gada
projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu Zivju fonda pasākumam „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ar kopējo kārtai pieejamo
atbalsta apmēru 27 000 EUR un, ievērojot nosacījumu, ka viena projekta
iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu
kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 4000 EUR, kā arī
nosakot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu no 2015. gada 15. jūlija
līdz 2015. gada 15. augustam.
4.3.

par Līvānu novada domes iesniegumu par avansa piešķiršanu

N.Riekstiņš informē padomi par Līvānu novada domes 07.04.2015.iesniegumu Nr.21.6/2-14.73/15/1327, kurā Līvānu novada dome lūdz piešķirt 50% avansa maksājumu
projekta „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā – 3.kārta” (padomes
19.03.2015.sēdes protokols Nr.162, 3.2.47.apakšpunkts) aktivitāšu īstenošanai.

Padome nolēma piekrist Līvānu novada domes 07.04.2015.iesniegumā Nr.21.6/2-14.73/15/1327 izteiktajam lūgumam un piešķirt projektam „Zivju resursu
pavairošana Daugavas upes baseinā – 3.kārta” (padomes 19.03.2015.sēdes
protokols Nr.162, 3.2.47.apakšpunkts) avansu 50% apmērā no kopējā projektam
piešķirtā finansējuma.
4.4.

par biedrības “Ziemeļu puse” iesniegumu par avansa un
starpmaksājuma piešķiršanu

N.Riekstiņš informē padomi par biedrības “Ziemeļu puse” 13.04.2015.iesniegumu,
kurā biedrība “Ziemeļu puse” lūdz piešķirt avansa maksājumu 50% apmērā un
starpmaksājumu 40% apmērā projekta „Informatīvi izglītojoši TV raidījumi
"Makšķerē ar Olti" un "Jūrā ar Olti"” (padomes 09.04.2015.sēdes protokols Nr.163,
3.1.22.apakšpunkts) īstenošanai.
Padome nolēma piekrist biedrības “Ziemeļu puse” 13.04.2015.iesniegumā
izteiktajam lūgumam un pieņēma šādu lēmumu par projektu „Informatīvi
izglītojoši TV raidījumi "Makšķerē ar Olti" un "Jūrā ar Olti"” (padomes
09.04.2015.sēdes protokols Nr.163, 3.1.22.apakšpunkts):
1) atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par
projekta īstenošanu;
2) piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma, kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu
40% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais
projekta posms tiktu īstenots un pēc tā īstenošanas būtu radusies
auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas
pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un šādu starpmaksājumu
paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums.
4.5.

par biedrības “Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” iesniegumu par
starpmaksājuma piešķiršanu

N.Riekstiņš informē padomi par biedrības “Jāņa Lapsas piemiņas biedrība”
20.04.2015.iesniegumu, kurā biedrība “Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” lūdz piešķirt
starpmaksājumu 40% apmērā projektā „Jāņa Lapsas (1930-2006) marīnistikas darbu
izlase” (padomes 09.04.2015.sēdes protokols Nr.163, 3.1.7.apakšpunkts) paredzēto
tipogrāfijas darbu veikšanai.
Padome nolēma piekrist biedrības “Jāņa Lapsas piemiņas biedrība”
20.04.2015.iesniegumā izteiktajam lūgumam un pieņēma šādu lēmumu par
projektu „Jāņa Lapsas (1930-2006) marīnistikas darbu izlase” (padomes
09.04.2015.sēdes protokols Nr.163, 3.1.7.apakšpunkts):
1) atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par
projekta īstenošanu;
2) atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40% apmērā no kopējā
projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta posms tiktu
īstenots un pēc tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība (fiziski
izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības
dokumentiem), un šādu starpmaksājumu paredzētu ar Lauku atbalsta
dienestu noslēgtais līgums.

4.6.

par Limbažu novada pašvaldības vēstuli par projektā plānoto aktivitāšu
samazināšanu

N.Riekstiņš informē padomi par Limbažu novada pašvaldības 23.04.2015.vēstuli
Nr.4-13.3/15/464, kurā Limbažu novada pašvaldība, ievērojot projektam piešķirto
daļējo finansējumu, lūdz saskaņot projektā „Makšķernieku informācijas stendi”
(padomes 09.04.2015.sēdes protokols Nr.163, 3.1.15.apakšpunkts) iecerēto aktivitāšu
darbību samazinājumu, paredzot projektā sākotnēji plānoto piecu informācijas stendu
vietā uzstādīt trīs informācijas stendus.
Padome nolēma piekrist Limbažu novada pašvaldības 23.04.2015.vēstulē Nr.413.3/15/464 izteiktajam lūgumam, ievērojot projektam „Makšķernieku
informācijas
stendi”
(padomes
09.04.2015.sēdes
protokols
Nr.163,
3.1.15.apakšpunkts) piešķirto daļējo finansējumu, un atbalstīt projektā iecerēto
aktivitāšu samazinājumu, atļaujot projektā sākotnēji plānoto piecu informācijas
stendu vietā uzstādīt trīs informācijas stendus.
4.7.

par biedrības “Makšķernieku klubs Osprey” iesniegumu par avansa un
starpmaksājuma piešķiršanu;

N.Riekstiņš informē padomi par biedrības “Makšķernieku klubs Osprey”
13.04.2015.iesniegumu, kurā biedrība “Makšķernieku klubs Osprey” lūdz piešķirt
avansa maksājumu 50% apmērā un starpmaksājumu 40% apmērā projekta „TV
raidījums "Makšķerē ar Olti" sadarbībā ar Latvijas Vides Valsts dienestu” (padomes
09.04.2015.sēdes protokols Nr.163, 3.1.19.apakšpunkts) īstenošanai.
Padome nolēma piekrist biedrības “Makšķernieku klubs Osprey”
13.04.2015.iesniegumā izteiktajam lūgumam un pieņēma šādu lēmumu par
projektu „ TV raidījums "Makšķerē ar Olti" sadarbībā ar Latvijas Vides Valsts
dienestu” (padomes 09.04.2015.sēdes protokols Nr.163, 3.1.19.apakšpunkts):
1) atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par
projekta īstenošanu;
2) piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma, kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu
40% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais
projekta posms tiktu īstenots un pēc tā īstenošanas būtu radusies
auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas
pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un šādu starpmaksājumu
paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums.
4.8.

par Zivju fonda padomes izbraukuma sēdi.

Padome nolēma lūgt padomes locekļiem A.Bērziņam un G.Korņilovam sadarbībā ar
padomes sekretariātu izstrādāt plānu padomes izbraukuma sēdei, kura varētu notikt
2015.gada vasaras otrajā pusē, un informēt par to pārējos padomes locekļus.
Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis

J.Ābele

