PROTOKOLS
Rīgā
2019.gada 1.oktobrī

Nr. 4.1-28e/10/2019
Zivju fonda padomes 194. sēde

Rīgā
sēdes sākums 2019.gada 20.septembrī, plkst.10:00
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi E.Šmite, D.Vilkaste, V.Šantars, A.Bērziņš, Ē.Urtāns, M.Švarcs,
I.Lielmanis. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi R.Derkačs, D.Ustups, A.Maldups,
V.Gabrāns.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2019. gadā.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2. kārtai iesniegto
projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju
fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem.
3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2. kārtai iesniegto
projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu.
4. Par Zivju fonda finanšu līdzekļu neizlietotā atlikuma apmēru un iespējamo
Zivju fonda pasākumu kārtu izsludināšanu
4.1. Par pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību,
tai skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi
izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi” 2019.gada 2.kārtas
izsludināšanu
4.2. Par pasākuma “Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta
pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā” (maksājumu pieteikumiem par 2018.gadu) 2019.gada 2.kārtas
izsludināšanu
5. Dažādi jautājumi.
5.1. Par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības īstenotā projekta tāmē

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 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
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2018. gadā.
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju
fonda dotācijas veidošanai 2019.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz 19.09.2019.
veidoja 930 590,79 EUR jeb 82,1 % no 2019.gada ieņēmumu plāna, kas aptuveni atbilst
plānotajam.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2019.
līdz 19.09.2019.” un pieņēma to zināšanai.
2) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda 2019.gada valsts budžeta
dotācijas 925 500 EUR izlietojumu līdz 18.09.2019. Viņš norāda, ka, atbalstot
2019.gada pirmajā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā iesniegtos projektus,
padome līdz šim ir piešķīrusi Zivju fonda finansējumu kopumā 780 259,47 EUR
apmērā 120 projektu īstenošanai, bet Lauku atbalsta dienests ir izmaksājis finansējumu
264 626,24 EUR apmērā.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Zivju fonda 2019.gada valsts budžeta dotācijas 925 500 EUR izlietojums
18.09.2019.” un pieņēma to zināšanai.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2. kārtai
iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes
uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem
N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 15 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2.kārtai. Pasākumam
iesniegtajos projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 99 625,83 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 135 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos
pieprasītais finansējums nepārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā
izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru.
Uz padomes sēdi bija ieradušies sekojoši projektu iesniedzēju pārstāvji, kas atbilstoši
pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem (projektu
nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 3. punktā un protokola
pielikumā):
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1) projekts Nr.3 – E.Pivarūns, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Glābšanas dienesta
priekšnieks;
2) projekts Nr.4 – R.Ginters, Kokneses novada domes pašvaldības policijas
pārstāvis;
3) projekts Nr.5. – V.Drozds, Krustpils novada pašvaldības civilās un vides
aizsardzības speciālists, I.Luksts, Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās
aizsardzības dienesta vadītājs;
4) projekts Nr.6 – K.Šabāns, Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks;
5) projekts Nr.7 – Ē.Urtāns, biedrības “Liepājas ezeri” izpilddirektors, padomes
loceklis;
6) projekts Nr.8 – J.Remess, Limbažu novada pašvaldības aģentūras “ALDA”
direktors;
7) projekts Nr.10 – A.Ķesa, Pārgaujas novada pašvaldības Vides aizsardzības
inspektors;
8) projekts Nr.12 – A.Kalvāns, Riebiņu novada domes vecākais kārtībnieks;
9) projekts Nr.14 – I.Veismanis, Smiltenes novada domes energoapgādes projektu
vadītājs;
10) projekts Nr.15 – R.Vīksne, E.Sproģis, Valsts vides dienesta pārstāvji.
Pasākuma projektu iesniegumu 2019.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un atbildes uz
padomes locekļu jautājumiem, kā arī padomes locekļu E.Šmites (projekti Nr.1-14) un
M.Švarca (projekts Nr.15) sagatavotos atzinumus par iesniegtajiem projektiem.
N.Riekstiņš ierosina neatbalstīt un nevirzīt tālākai vērtēšanai projekta Nr.3 pozīciju
“Motocikls” (1 gab.), jo, ņemot vērā, ka izskatīšanai 26.09.2019. Valsts sekretāru
sanāksmē paredzēts iesniegt Zemkopības ministrijas sagatavoto un Zivju fonda
padomes iepriekš atbalstīto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru
kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"”, kurā
citastarp paredzēts iekļaut motociklu (izņemot sniega motociklu) iegādi pie
neattiecināmām projektu izmaksām, tad pašreizējā situācijā no fonda finanšu resursu
lietderīgas izmantošanas viedokļa nebūtu pareizi atbalstīt motocikla iegādi. Turklāt
relatīvi nesen, 2018.gada rudenī, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai no Zivju fonda
līdzekļiem jau tika piešķirts finansējums 5236 EUR apmērā motocikla iegādei.
Savukārt attiecībā uz projekta Nr.3 pozīcijām “Maskēšanās tērps” (3 gab.) un
“Maskēšanās tīkls” (1 gab.) N.Riekstiņš, atsaucoties uz atzinuma sniedzējas E.Šmites
viedokli, norāda, ka šīs iegādes nav tehnisks aprīkojums, tādēļ padomes līdzšinējā
prakse ir, ka šādi izdevumi netiek atbalstīti no Zivju fonda līdzekļiem.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības Glābšanas dienesta priekšnieks E.Pivarūns neiebilst šim
N.Riekstiņa paustajam viedoklim.
Tāpat N.Riekstiņš ierosina projekta Nr.6 paredzēto projekta iesniedzēja
līdzfinansējumu novirzīt projektā plānotās pozīcijas Nr. 2 “Papildaprīkojums dronam
DJI MAVIC 2 FLY MORE KIT” (1 gab.), iegādei, bet projekta pozīcijas Nr.1 “Binoklis
Bushell Marine 7x50” (1 gab.), Nr.3 “Meža kamera Burell EDGE HD+3G
MMS+SMS+VIDEO” (3 gab.) un Nr.4 “Meža videokamera Netgear Arlo Go” (2 gab.)
no Zivju fonda finansēt pilnā apmērā.
Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks K.Šabāns piekrīt šim N.Riekstiņa
priekšlikumam.
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Padome atbalstīja N.Riekstiņa priekšlikumus un projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi
nolēma tālākai vērtēšanai ar samazinātu Zivju fonda finansējumu, virzīt projektu
iesniegumu Nr.3 un Nr.6 (samazinātā finansējuma apjomu skatīt lēmumā par
attiecīgajiem projektiem šī protokola 3.punktā). Pārējos projektus (projekti Nr. 1, 2, 4,
5, 7., 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) padome virzīja vērtēšanai attiecīgajos projektos
pieteiktā finansējuma apmērā.

3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2. kārtai
iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu
finansējumu
Pēc 2019.gada otrajā iesniegšanas kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumam „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, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti
konkrētu projektu vērtēšanā vai ka viņi ir saistīti ar kādu projektu iesniedzējiem, un
iesniedz apliecinājumus padomes sekretariātam.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas saskaņā ar padomes sekretariāta veikto projektu
iesniegumu vērtēšanas datu apkopojumu, pasākumam „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).
Kopējā vērtēšanai virzīto 15 projektu finansējuma summa pēc projektu apspriešanā
padomes veiktā pieprasītā finansējuma samazināšanas projektiem Nr.3 un Nr.6 bija
mazāka (93 171,36 EUR) par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu
(135 000 EUR).
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas vērtējuma rezultātā sarindotie pārējie projekti
(projekti Nr. 1, 2, 4, 5, 7., 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) iekļāvās kārtai izsludinātā
finansējuma summā.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29.pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju
fonda nolikums” 8.3.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādus lēmumus
par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākuma „Zivju resursu
aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos
izdevumus)” 2.kārtai iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
3.1.

Projekts Nr.1 Burtnieku novada pašvaldības projekta iesniegums „ Zivju
resursu aizsardzība Burtnieka ezerā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 2580,00 EUR apmērā.
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2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.

Projekts Nr.2 Ikšķiles novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi Ikšķiles novada teritorijā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 7353,07 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.3 Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas projekta iesniegums
„Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai”

1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 14.1 punktu piešķirt projektam daļēju finansējumu 6914,93 EUR
apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju apmaksu, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta
līdzfinansējums, kas nav mazāks par 12 %:
- Termālā (binokļa veida) kamera, 1 gab. (2881,44 EUR Zivju fonda
finansējums);
- Nakts redzamības (binokļa veida) kamera, 1 gab. (2331,44 EUR Zivju fonda
finansējums);
- Binoklis, 3 gab. (276,44 EUR Zivju fonda finansējums);
- Ķermeņa kamera ar aprīkojumu, 1 gab. (462,22 EUR Zivju fonda
finansējums);
- Multikoptera pults, 1 gab. (563,39 EUR Zivju fonda finansējums);
- Videokamera ar aprīkojumu, 1 gab. (400,00 EUR Zivju fonda finansējums).
2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.4.

Projekts Nr.4 Kokneses novada domes projekta iesniegums
„Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības
pasākumiem Kokneses novada ūdenstilpnēs”

1) Piešķirt projektam finansējumu 3545,00 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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3.5.

Projekts Nr.5 Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2019. gadā, 2. kārta”

1) Piešķirt projektam finansējumu 5809,00 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.
3.6.

Projekts Nr.6 Kuldīgas novada pašvaldības projekta iesniegums „Ūdeņu
bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas novadā”

1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 14.1 punktu piešķirt projektam daļēju finansējumu 1866,90 EUR
apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju apmaksu:
- Binoklis Bushell Marine 7x50, 1 gab. (289,00 EUR Zivju fonda
finansējums);
- Meža kamera Burell EDGE HD+3G MMS+SMS+VIDEO, 3 gab.
(897,00 EUR Zivju fonda finansējums);
- Meža videokamera Netgear Arlo Go, 2 gab. (680,90 EUR Zivju fonda
finansējums).
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt projekta iesnieguma sadaļā B.5.8. “Projekta
izmaksas” minētās pozīcijas “Papildaprīkojums dronam DJI MAVIC 2 FLY
MORE KIT” (1 gab.) iegādi kopsummā par 352,92 EUR par saviem
līdzfinansējuma 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.
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.
3.7.

Projekts Nr.7 Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas
pašvaldības administrācija" projekta iesniegums „Zivju resursu
aizsardzības pasākumu nodrošināšana Liepājas pilsētas ūdenstilpēs”

1) Piešķirt projektam finansējumu 10 693,00 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.
3.8.

Projekts Nr.8 Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība Limbažu Lielezerā un Limbažu Dūņezerā”
Piešķirt projektam finansējumu 12 368,47 EUR apmērā.
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3.9.

Projekts Nr.9 Līvānu novada domes projekta iesniegums „Aprīkojuma
iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai
Līvānu novadā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 5745,78 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzētā bezpilota lidaparāta
(drona) iegādi skatīt padomes papildus nolēmuma 3) punktu šī protokola
3.sadaļas beigās.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.10. Projekts Nr.10 Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Termokameras iegāde zivju resursu aizsardzībai Pārgaujas novada
ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2484,00 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.11 Pļaviņu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
aizsardzības pasākumi Pļaviņu novada publiskajās ūdenstilpnēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3470,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzētā bezpilota lidaparāta
(drona) iegādi skatīt padomes papildus nolēmuma 3) punktu šī protokola
3.sadaļas beigās.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.12. Projekts Nr.12 Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Sniega
motocikla un meža kameru iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības
pasākumu efektivitātes paaugstināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 11 800,00 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.
3.13. Projekts Nr.13 Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība Salacas upē”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5242,75 EUR apmērā.
7

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.14 Smiltenes novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novadā 2019.gadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3928,64 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzētā bezpilota lidaparāta
(drona) iegādi skatīt padomes papildus nolēmuma 3) punktu šī protokola
3.sadaļas beigās.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.15. Projekts Nr.15 Valsts vides dienesta projekta iesniegums „Zvejas
kontroles tehniskās kapacitātes palielināšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 9427,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzētā bezpilota lidaparāta
(drona) iegādi skatīt padomes papildus nolēmuma 3) punktu šī protokola
3.sadaļas beigās.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
Padome papildus par pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
2019.gada 2.kārtai iesniegtajiem projektiem nolēma:
1) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 3.punktā
norādītajiem projektiem tiek iesniegts avansa pieprasījums, turpmāk
atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt avansa maksājumu, kas
nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010.
gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"
pieļaujamo avansa apmēra lielumu;
2) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 3.punktā
norādītajiem projektiem tiek iesniegts starpmaksājuma pieprasījums,
turpmāk atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt starpmaksājumu, kas
nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010.
gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"
pieļaujamo starpmaksājuma apmēra lielumu, kā arī, ja konkrētais
projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama
vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar
grāmatvedības dokumentiem), un šādus starpmaksājumus paredz ar
Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums;
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3) projektos, kuros ir paredzēta bezpilota lidaparātu (dronu) iegāde, projekta
iesniedzējam pirms šo ierīču ekspluatācijas uzsākšanas jānodrošina
personāla kvalificēta apmācība rīcībai ar minētajām ierīcēm un jāsaņem
atbilstošas ierīču garantijas apliecības no ierīču pārdevēja.
4. Par Zivju fonda finanšu līdzekļu neizlietotā atlikuma apmēru un iespējamo
Zivju fonda pasākumu kārtu izsludināšanu.
4.1. Par pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai
skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši
televīzijas raidījumi vai radioraidījumi” 2019.gada 2.kārtas izsludināšanu
Padome nolēma izsludināt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” projektu
iesniegumu iesniegšanas 2019.gada otro kārtu Zivju fonda pasākumam “Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai
uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi” – divu
nedēļu ilgumā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis” ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 55 000 EUR un ievērojot šādus
nosacījumus:
a) viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu
kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 10 000 EUR;
b) ievērojot īso pasākumu kārtas īstenošanas termiņu, no pasākuma kārtai pieejamajiem
līdzekļiem atbalsts nav paredzēts video projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi
internetā, videofilmas utml.), periodiskām publikācijām un radio raidījumiem;
c) projektu iesniegumiem, kuros pašvaldība vai biedrība plāno izveidot informatīvu vai
izglītojošu materiālu, pievienot projektā iesaistīto personu Curriculum Vitae
(autobiogrāfija), lai nodrošinātu, ka projektā ir iesaistīti speciālisti ar atbilstošu
izglītību, ievērojot projektā paredzēto ar zivīm un zivju resursiem saistīto informēšanas
vai izglītošanas tēmu. Šāda veida projektos ietverams nosacījums par izveidotā
materiāla saskaņošanu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko
institūtu BIOR un Valsts vides dienestu, kura jāveic līdz 2019.gada 30. novembrim;
UZMANĪBU! Projektu iesniedzējiem jāņem vērā, ka projektos norādītais projekta
iesniedzēja konkrētais līdzfinansējuma apmērs un tā izlietojums projektā paredzētiem
mērķiem pabeidzot projektu jāpierāda ar atbilstošiem finanšu dokumentiem. Ja Lauku
atbalsta dienests, pārbaudot iesniegtos dokumentus, konstatēs, ka līdzfinansējums ir
bijis mazāks, nekā sākotnēji norādīts projekta pieteikumā, tad Zivju fonda padome
izskatīs jautājumu par proporcionālu projektam apstiprinātā Zivju fonda finansējuma
samazinājumu.

9

4.2. Par pasākuma “Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta
pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā” (maksājumu pieteikumiem par 2018.gadu) 2019.gada 2.kārtas
izsludināšanu
Padome nolēma izsludināt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” projektu
iesniegumu iesniegšanas 2019.gada otro kārtu Zivju fonda pasākumam “Atbalsta
maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu
zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā” (maksājumu pieteikumiem
par 2018.gadu) – divu nedēļu ilgumā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis” ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 2000 EUR.
5. Dažādi jautājumi.
5.1. Par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības īstenotā projekta tāmē
N.Riekstiņš informē padomi, ka Zemkopības ministrijā ir saņemta Lauku atbalsta
dienesta 19.09.2019. vēstule Nr. 10 9.1-8/19/2280-e, kurā Lauku atbalsta dienests
informē par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības īstenotā projekta “Inventāra iegāde
zivju
resursu
aizsardzībai
Aknīstes
novada
ūdenstilpēs”
(padomes
26.04.2019.protokols Nr. 4.1-28e/4/2019; 2.1.1.apakšpunkts) tāmē.
Padome pieņēma zināšanai Lauku atbalsta dienesta 19.09.2019. vēstulē Nr. 10 9.18/19/2280-e sniegto informāciju par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības
īstenotā projekta tāmē.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš
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