PROTOKOLS
Rīgā
2019.gada 1.aprīlī

Nr. 4.1-28e/3/2019

Zivju fonda padomes 191. sēde
Rīgā

sēdes sākums 2019.gada 26.martā, plkst.10:00

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi E.Šmite, M.Švarcs, V.Gabrāns, D.Vilkaste, D.Ustups, A.Rozefelds,
V.Šantars. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi R.Derkačs, A.Bērziņš, Ē.Urtāns,
A.Maldups.
1. Pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
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” 2019.gada 1.kārtā iesniegtajiem projektiem.
2. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
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” 2019.gada 1. kārtas projektu finansējumu.
3. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2019.gadā.
4. Dažādi jautājumi:
4.1. par Zivju fonda padomes 2019.gada izbraukuma sēdi;
4.2. par portatīvā datora iegādi Zivju fonda padomes vajadzībām.
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 kārtībā pirms sēdes papildus iekļauto jautājumu, kā arī iepriekš izsūtīto padomes
sēdes darba kārtību. Nevienam no padomes locekļiem nav iebildumu, un padomes
sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.

1. Pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
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” 2019.gada 1.kārtā iesniegtajiem projektiem
N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 63 projektu iesniegumi, kas
iesniegti 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” 2019. gada
projektu iesniegšanas pirmajā kārtā. Pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais
Zivju fonda finansējums ir 324 098,30 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 225 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos
pieprasītais finansējums ievērojami pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā
izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru.
N.Riekstiņš ierosina, ka, ievērojot Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānā 2017.2020. gadam iekļauto ieteikumu šī plāna 3.rīcības virziena “Pārējo publiski pieejamo
upju un ezeru zivju resursu papildināšana, dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un
nārsta vietu atjaunošana” īstenošanai, kurai tiek izmantoti Zivju fonda atbalsta līdzekļi,
lai tiktu nodrošināta atražošanas izmaksu efektivitāte, būtu jānosaka, ka nav atbalstāma
līdaku un zandartu vienvasaras mazuļu, kuru vidējais svars izlaišanas laikā pārsniedz
30 g, kā arī ālantu vienvasaras mazuļu, kuru vidējais svars izlaišanas laikā ir mazāks
par 2 g, ielaišana, turklāt, ņemot vērā pasākumam piešķirtā finansējuma ierobežoto
apjomu, Zivju fonda finansējumam vienam līdaku vai zandartu mazulim nevajadzētu
pārsniegt 0,35 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)), bet vienam ālantu
mazulim – 0,25 EUR (ieskaitot PVN).
Padome atbalstīja N.Riekstiņa priekšlikumu un, ievērojot Zivju resursu
mākslīgās atražošanas plānā 2017.-2020. gadam iekļauto ieteikumu šī plāna
3.rīcības virziena “Pārējo publiski pieejamo upju un ezeru zivju resursu
papildināšana, dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu
atjaunošana”, īstenošanai, kuram tiek izmantoti Zivju fonda atbalsta līdzekļi,
nolēma noteikt, ka atražošanas izmaksu efektivitātes nodrošināšanai nav
atbalstāma līdaku un zandartu vienvasaras mazuļu, kuru vidējais svars izlaišanas
laikā pārsniedz 30 g, kā arī ālantu vienvasaras mazuļu, kuru vidējais svars
izlaišanas laikā ir mazāks par 2 g, ielaišana, turklāt, ņemot vērā pasākumam
piešķirtā finansējuma ierobežoto apjomu, Zivju fonda finansējums vienam līdaku
vai zandartu mazulim nepārsniegtu 0,35 EUR (ieskaitot PVN), bet vienam ālantu
mazulim – 0,25 EUR (ieskaitot PVN). Projektu pieteikumos, kuros šie rādītāji ir
pārsniegti, Zivju fonda finansējuma apmērs, kas tiek virzīts projekta vērtēšanai,
attiecīgi tiek samazināts.
Uz padomes sēdi bija ieradušies sekojoši projektu iesniedzēju pārstāvji, kas atbilstoši
pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem (projektu
nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 2. punktā un protokola
pielikumā):
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1) projekts Nr. 4., 5., 6., 7. – M.Lietuvietis, Alūksnes novada pašvaldības
aģentūras “ALJA” direktors;
2) projekts Nr. 9., 10., 11., 12. – L.Breidaka, Ādažu novada domes
hidromeliorācijas inženiere, A.Brūvers, Ādažu novada domes Saimniecības un
infrastruktūras nodaļas vadītājs;
3) projekts Nr. 20., 61. – A.Maldonis, biedrības “Usmas krasts” pārstāvis,
inspektors;
4) projekts Nr. 23., 24., 25. – T.Binders, Daugavpils pilsētas domes tehniskais
direktors;
5) projekts Nr. 29 – D.Gražule, Jelgavas novada pašvaldības vides speciāliste,
J.Kaminskis, biedrības “Lielupes brekši” valdes loceklis;
6) projekts Nr. 34., 35., 36., 37. – I.Luksts, Krustpils novada pašvaldības Vides un
civilās aizsardzības nodaļas vadītājs;
7) projekts Nr. 30., 31. – A.Druvenieks, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Radžu
ūdenskrātuves inspektors;
8) projekts Nr. 45 - A.Ķesa, Pārgaujas novada domes vides speciālists;
9) projekts Nr. 49., 50., 51. – I.Jakovele, Riebiņu novada domes Attīstības un
plānošanas daļas vadītāja;
10) projekts Nr. 53., 54., 55., 56., 57. – S.Kukanovska, Salacgrīvas novada domes
projektu koordinatore;
11) projekts Nr. 60. – Z.Mičule, Smiltenes novada domes projektu vadītāja.
Pasākuma projektu iesniegšanas 2019.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu
apspriešanas gaitā padomes locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju
un atbildes uz padomes locekļu jautājumiem, kā arī D.Ustupa, padomes locekļa un
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR (turpmāk zinātniskais institūts „BIOR”) Zivju resursu pētniecības departamenta direktora,
viedokli, kas pamatojās uz zinātniskajā institūtā “BIOR” sagatavotajiem atzinumiem
par iesniegtajiem projektiem.
Izskatot projektus, tika ņemts vērā pasākuma kārtas izsludināšanas paziņojumā
iekļautais nosacījums, ka no pasākumam iesniegtajiem projektiem prioritāri atbalstāmi
pieci projekti (ja tādi tiek iesniegti), kuros paredzēta zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes
uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana publiski pieejamos ūdeņos un atbalsts šāda
veida projektiem piešķirams to augstākā savstarpējā novērtējuma secībā. Padome,
apspriežot projektus, nolēma, ka tālākai vērtēšanai kā šādi projekti tiek virzīti projekti
Nr. 15., 17., 30., 32., 40., 41., 53. un 57.
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma nevirzīt tālākai vērtēšanai
projektus Nr. 9., Nr.20. un Nr. 59. (iemeslus projekta noraidīšanai un nevirzīšanai
tālākai vērtēšanai skatīt lēmumā par katru attiecīgo projektu šī protokola 2. punktā).
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma tālākai vērtēšanai ar samazinātu
Zivju fonda finansējumu, virzīt projektu iesniegumus Nr. 5., 7., 13., 14., 19., 26., 31.,
34., 35., 36., 37., 38., 45., un 60. (samazinātā finansējuma apjomus skatīt lēmumos par
attiecīgajiem projektiem šī protokola 2. punktā). Pārējos projektus (projekti Nr. 1., 2.,
3., 4., 6., 8., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 32.,
33., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58.,
61., 62., 63.) padome virzīja vērtēšanai attiecīgajos projektos pieteiktā finansējuma
apmērā.
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2. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
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” 2019.gada 1. kārtas projektu finansējumu
Pēc projektu apspriešanas, kas tika iesniegti 2019.gada pirmajā 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”, 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 60 projektu iesniegumos pieteiktā finansējuma summa
(297 092,23 EUR) bija lielāka par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu
(225 000 EUR).
Ievērojot pasākuma kārtas izsludināšanas paziņojumā iekļauto nosacījumu, ka no
pasākumam iesniegtajiem projektiem prioritāri atbalstāmi pieci projekti (ja tādi tiek
iesniegti), kuros paredzēta zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu
atjaunošana publiski pieejamos ūdeņos un atbalsts šāda veida projektiem piešķirams to
augstākā savstarpējā novērtējuma secībā, pieci augstāk novērtētie šāda veida projekti
bija projekti Nr. 15., 17., 40., 41. un 53., bet atlikušie trīs šāda veida projekti (projekti
Nr. 30., 32., 57.), kuri saņēma zemāko novērtējumu no šāda tipa projektiem, vērtējumā
tika ierindoti kopā ar pārējiem projektiem.
Līdz ar to, ņemot vērā projektu Nr. 9. 20. un 59. nevirzīšanu tālākai vērtēšanai un
projektu apspriešanā padomes veikto pieprasītā finansējuma samazināšanu projektiem
Nr. 5., 7., 13., 14., 19., 26., 31., 34., 35., 36., 37., 38., 45. un 60., no vērtējuma rezultātā
sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā finansējuma summā neiekļāvās projekti
Nr. 8., 18., 19., 23., 24., 27., 30., 32., 36., 42. un 57. Citi vērtēšanai virzītie projekti
(projekti Nr. 1., 2., 3., 4., 6., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 21., 22., 24., 25., 28., 29., 40.,
41., 43., 44., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 58., 61., 62., 63.) iekļāvās
izsludinātā finansējuma summā, bet pieciem projektiem – Nr. 26., 33., 37., 38. un 39.,
kuri saņēma vienādu vērtējumu (56,25 punkti), kopā no pasākuma kārtai izsludinātā un
pieejamā finansējuma apjoma atlika finansējums 8522,88 EUR, kas bija mazāks par šo
piecu projektu vērtēšanai virzītā finansējuma apmēra kopsummu (20 533,40 EUR).
Tādējādi padome, pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas konstatēja, ka “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”, sarindojot projektus vērtējuma rezultātā, pieciem
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projektiem – Nr. 26., 33., 37., 38. un 39., kuri saņēma vienādu vērtējumu (56,25 punkti),
kopā no pasākuma kārtai izsludinātā un pieejamā finansējuma apjoma atlika
finansējums 8522,88 EUR, kas bija mazāks par šo piecu projektu vērtēšanai virzītā
finansējuma apmēra kopsummu (20 533,40 EUR). Padome arī secināja, ka nepietiekoša
finansējuma piešķiršanas gadījumā nebūs iespējama šajos projektos paredzēto mērķu
rādītāju sasniegšana. Tāpat padome konstatēja, ka pasākuma „Dalība starptautiskos
pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu
un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2019.gada 1.kārtai iesniegto
projektu izskatīšanas un vērtēšanas rezultātā, kā arī pēc daļas šī pasākuma pāri palikušo
līdzekļu iedalīšanas diviem pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju
resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”
projektiem
(padomes
14.03.2019.sēdes
protokols
Nr. 4.1-28e/2/2019;
2.2.apakšpunkts), pasākumā „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un
apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību” ir palicis kārtai izsludinātā Zivju fonda finansējuma
atlikums – 12 708,10 EUR.
Ievērojot iepriekš minētos konstatējumus, padome nolēma piešķirt projektiem Nr.
26., 33., 37., 38. un 39. trūkstošo Zivju fonda finansējumu (kopā – 12 010,52 EUR)
no pasākuma „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību” 1.kārtai izsludinātā finansējuma atlikuma, kas ļautu
piešķirt projektam Nr.26. finansējumu 2 910,00 EUR apmērā, projektam Nr.33.
finansējumu 6 999,00 EUR apmērā, projektam Nr.37. finansējumu 1 750,00 EUR
apmērā, projektam Nr.38. finansējumu 2 234,40 EUR apmērā un projektam
Nr.39. finansējumu 6 640,00 EUR apmērā.
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 šādus lēmumus
par finansējuma piešķiršanu 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” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:

2.1.

Projekts Nr. 1. Aglonas novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Aglonas novada Pakaļņa, Biešonu, Okras un Cirīša ezeros”

1) Piešķirt projektam finansējumu 6 750,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka ezeros tiek ielaisti līdaku mazuļi, kuru
vidējais svars grupā izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
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2.2.

Projekts Nr. 2. Alojas novada domes projekta iesniegums „Taimiņu
resursu papildināšana Salacas upes baseinā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 9 828,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka upēs tiek ielaisti taimiņu smolti, kuru
vidējais svars grupā izlaišanas laikā ir ne mazāks par 15 g.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.3.

Projekts Nr. 3. Alojas novada domes projekta iesniegums „Vimbu resursu
papildināšana Salacas upes baseinā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 3 672,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.4.

Projekts Nr. 4. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums „Līdaku
pavairošana Sudala ezerā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 3 200,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam iesniegt Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu, ka
ihtiologs Armands Roze ir iesaistīts projektā kā konsultants.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.5.

Projekts Nr. 5. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums „Līdaku
pavairošana Vaidavas ezerā”

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 546,25 EUR
apmērā, kas nodrošina 2300 līdaku mazuļu ielaišanu Vaidavas ezerā, ņemot
vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums (19,9 %) un ezerā tiek ielaisti līdaku mazuļi, kuru
vidējais svars grupā izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g.
2) Projekta iesniedzējam iesniegt Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu, ka
ihtiologs Armands Roze ir iesaistīts projektā kā konsultants.
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.
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2.6.

Projekts Nr. 6. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums „Līdaku
pavairošana Indzera ezerā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 3 000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam iesniegt Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu, ka
ihtiologs Armands Roze ir iesaistīts projektā kā konsultants.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.7.

Projekts Nr. 7. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā”

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 3 150,00 EUR
apmērā, kas nodrošina 9000 zandartu mazuļu ielaišanu Alūksnes ezerā, ņemot
vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums (17,6 %) un ezerā tiek ielaisti zandartu mazuļi, kuru
vidējais svars grupā izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g.
2) Projekta iesniedzējam iesniegt Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu, ka
ihtiologs Armands Roze ir iesaistīts projektā kā konsultants.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.8.

Projekts Nr. 8. Auces novada pašvaldības projekta iesniegums „Līdaku
krājumu papildināšana Lielauces ezerā”

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu. Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot
2019.gada valsts budžeta apstiprināšanas procesa rezultātus, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.
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2.9.

Projekts Nr. 9. Ādažu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Ādažu novada Dūņezerā”

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11.1 un 11.1 4. punktu nepiešķirt atbalstu Ādažu novada domes projekta iesniegumam
„Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā” un nevērtēt šo projektu, jo Ādažu
novada Dūņezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos minēts, ka zandarta
krājumu apjoms Dūņezerā ir vērtējams kā labs, ezerā ir izveidojusies pašatražojoša
populācija, tāpēc zandarta ielaišanu veikt nav nepieciešams, un par projekta nevirzīšanu
vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes locekļi, kas
piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
2.10. Projekts Nr. 10. Ādažu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Ādažu novada Vējupē”
1) Piešķirt projektam finansējumu 358,46 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.
2.11. Projekts Nr. 11. Ādažu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 806,65 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.12. Projekts Nr. 12. Ādažu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Ādažu novada Lielajā Baltezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 007,39 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka tiek ielaisti ālantu mazuļi, kuru vidējais
svars grupā izlaišanas laikā ir ne mazāks par 2 g.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.13. Projekts Nr. 13. Baltinavas novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu papildināšana Baltinavas novada Svētaunes un Obeļovas ezerā”
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 1 105,34 EUR
apmērā, kas nodrošina 1500 līdaku mazuļu ielaišanu Obeļovas ezerā un 3600
zandartu mazuļu ielaišanu Svētaunes ezerā, ņemot vērā, ka tiek saglabāts
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vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta
līdzfinansējums (30,0 %) un ezeros tiek ielaisti līdaku un zandartu mazuļi, kuru
vidējais svars grupā izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka projekta beigu termiņš ir 2019.gada
oktobris (nevis 2019.gada novembris, kā norādīts projekta pieteikumā) un
pārskats par projekta īstenošanu tiek iesniegts divu nedēļu laikā pēc pēdējā
projekta maksājuma, bet ne vēlāk, kā līdz 2019. gada 31. oktobrim.
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 un šajā lēmumā norādītajā termiņā.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.14. Projekts Nr. 14. Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Balvu novada ezeros”
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 5788,39 EUR
apmērā, kas nodrošina 9000 zandartu mazuļu ielaišanu Balvu ezerā, 13000
zandartu mazuļu ielaišanu Pērkonu ezerā un 4800 zandartu mazuļu ielaišanu
Sprogu ezerā, ņemot vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam
finansējumam proporcionāls projekta līdzfinansējums (15,0 %) un ezeros tiek
ielaisti zandartu mazuļi, kuru vidējais svars grupā izlaišanas laikā nepārsniedz
30 g.
2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.15. Projekts Nr. 15. Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības projekta
iesniegums „Vimbu un upes nēģu nārsta vietu atjaunošana Lielupē
Rundāles novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 9 644,40 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar zinātniskā
institūta “BIOR” izstrādāto metodiku (https://www.bior.lv/lv/valsts-delegetasfunkcijas/zivju-resursu-atrazosana), kā arī stāvokļa izmaiņu dokumentēšanu
pēc projekta pabeigšanas (projekta ietvaros paveikto darbu pārbaudei).
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3) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka pēc projekta sadaļā “B.5.6.” minētās
talkas, kurā piedalīsies Rundāles novada skolēni un vides aktīvisti, Lauku
atbalsta dienestā tiek iesniegta informācija par talkas norisi un tajā paveikto.
4) Projekta iesniedzējam pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos
noteiktos saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto
darbu veikšanai.
5) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.16. Projekts Nr. 16. Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības projekta
iesniegums „Plēsīgo zivju resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles upē
Bauskas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 7000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.17. Projekts Nr. 17. Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības projekta
iesniegums „Vimbu un upes nēģu nārsta vietu atjaunošana Lielupē
Bauskas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 9 039,40 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar zinātniskā
institūta “BIOR” izstrādāto metodiku (https://www.bior.lv/lv/valsts-delegetasfunkcijas/zivju-resursu-atrazosana), kā arī stāvokļa izmaiņu dokumentēšanu
pēc projekta pabeigšanas (projekta ietvaros paveikto darbu pārbaudei).
3) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka pēc projekta sadaļā “B.5.6.” minētās
talkas, kurā piedalīsies Bauskas novada skolēni un vides aktīvisti, Lauku
atbalsta dienestā tiek iesniegta informācija par talkas norisi un tajā paveikto.
4) Projekta iesniedzējam pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos
noteiktos saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto
darbu veikšanai.
5) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.18. Projekts Nr. 18. Biedrības "Sabiedriskā vides pārvalde DURBE" projekta
iesniegums „Zivju mazuļu papildināšana Durbes ezerā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
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projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu. Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot
2019.gada valsts budžeta apstiprināšanas procesa rezultātus, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.
2.19. Projekts Nr. 19. Biedrības "Saldus makšķernieku klubs" projekta
iesniegums „Zivju resursu pavairošana Pakuļu ūdenskrātuvē 2019”
Padome projektu apspriešanas gaitā nolēma samazināt projektā pieprasīto Zivju fonda
finansējuma apjomu līdz 2500,00 EUR, jo atbilstoši padomes lemtajam (šī protokola
1.punkts), Zivju fonda finansējums vienam ālantu mazulim nedrīkst pārsniegt
0,25 EUR (ieskaitot PVN).
Tomēr saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā
kopējā pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu.
Vienlaikus padome nolēma noteikt, ka, ievērojot 2019.gada valsts budžeta
apstiprināšanas procesa rezultātus, padome varētu lemt par līdzekļu papildus iedalīšanu
pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt projektu un piešķirt līdzekļus
tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto
projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.

2.20. Projekts Nr. 20. Biedrības “Usmas krasts” projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Ventspils novada Usmas ezerā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11.1 un 11.1 4. punktu nepiešķirt atbalstu biedrības “Usmas krasts” projekta
iesniegumam „Zivju resursu pavairošana Ventspils novada Usmas ezerā” un nevērtēt
šo projektu, jo Usmas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos nav
rekomendēta vēdzeļu ielaišana, kā arī tai nav saņemta zinātniski pamatota
rekomendācija, un par projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir
pieņēmuši visi Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
2.21. Projekts Nr. 21. Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Dagdas novada Olovecas un Kairīšu ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 383,78 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
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2.22. Projekts Nr. 22. Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Dagdas novada Ežezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 786,12 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.23. Projekts Nr. 23. Daugavpils novada Demenes pagasta pārvaldes projekta
iesniegums „Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju
resursu papildināšana”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu. Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot
2019.gada valsts budžeta apstiprināšanas procesa rezultātus, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.
2.24. Projekts Nr. 24. Daugavpils novada Demenes pagasta pārvaldes projekta
iesniegums „Daugavpils novada Demenes pagasta Čerņavas un
Dervānišķu ezera zivju resursu papildināšana”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu. Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot
2019.gada valsts budžeta apstiprināšanas procesa rezultātus, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.
2.25. Projekts Nr. 25. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās
saimniecības pārvalde" projekta iesniegums „Lielā Stropu ezera zivju
resursu pavairošana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 6 675,00 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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2.26. Projekts Nr. 26. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās
saimniecības pārvalde" projekta iesniegums „Šūņu ezera, Mazā Stropu
un Stropaka ezera zivju resursu pavairošana”
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 2 910,00 EUR
apmērā, kas nodrošina 1600 līdaku mazuļu ielaišanu Mazajā Stropu ezerā, 7400
līdaku mazuļu ielaišanu Šūņu ezerā un 700 līdaku mazuļu ielaišanu Stropaka
ezerā, ņemot vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam
proporcionāls projekta līdzfinansējums (11,0 %) un ezeros tiek ielaisti līdaku
mazuļi, kuru vidējais svars grupā izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g.
2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.27. Projekts Nr. 27. Engures novada domes projekta iesniegums „ Engures
novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana
un papildināšana”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu. Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot
2019.gada valsts budžeta apstiprināšanas procesa rezultātus, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.
2.28. Projekts Nr. 28. Grobiņas novada domes projekta iesniegums „Līdaku
krājumu pavairošana Liepājas ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 546,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka tiek ielaisti līdaku mazuļi, kuru vidējais
svars grupā izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
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2.29. Projekts Nr. 29. Jelgavas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zandartu resursu palielināšana Lielupē - Jelgavas novada un Ozolnieku
novada administratīvajā teritorijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 7 000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.30. Projekts Nr. 30. Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekta iesniegums
„Niedru pļāvēja un ūdensaugu grābekļa niedru pļāvējam iegāde Radžu
ūdenskrātuves apsaimniekošanai”
Padome projekta apspriešanas gaitā nolēma, ka projekta iesniedzējam projekta
atbalstīšanas gadījumā jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā trīs gadu ūdensaugu
pļaušanas plānu (konkrētas vietas un pļaušanas platības) Radžu ūdenskrātuvē.
Tomēr saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā
kopējā pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu.
Vienlaikus padome nolēma noteikt, ka, ievērojot 2019.gada valsts budžeta
apstiprināšanas procesa rezultātus, padome varētu lemt par līdzekļu papildus iedalīšanu
pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt projektu un piešķirt līdzekļus
tā īstenošanai, ja projekta iesniedzējs līdz šāda lēmuma pieņemšanas brīdim iesniegtu
Lauku atbalsta dienestā trīs gadu ūdensaugu pļaušanas plānu (konkrētas vietas un
pļaušanas platības) Radžu ūdenskrātuvē. Par to padome pieņemtu atsevišķu lēmumu,
ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.
2.31. Projekts Nr. 31. Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
mazuļu piegāde un ielaišana, Radžu ūdenskrātuves zivju resursu
papildināšanai Jēkabpils pilsētas teritorijā”
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 4 025,00 EUR
apmērā, kas nodrošina 11 500 līdaku mazuļu ielaišanu Radžu ūdenskrātuvē,
ņemot vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam
proporcionāls projekta līdzfinansējums (15,0%) un ūdenskrātuvē tiek ielaisti
līdaku mazuļi, kuru vidējais svars grupā izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g.
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.
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2.32. Projekts Nr. 32. Krāslavas novada domes projekta iesniegums „Niedru
pļāvēja komplekta iegāde zivju nārsta vietu atjaunošanai Krāslavas
novada ezeros”
Padome projekta apspriešanas gaitā nolēma, ka projekta iesniedzējam projekta
atbalstīšanas gadījumā jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā trīs gadu ūdensaugu
pļaušanas plānu (konkrētas vietas un pļaušanas platības) Krāslavas novada ezeros.
Tomēr saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā
kopējā pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu.
Vienlaikus padome nolēma noteikt, ka, ievērojot 2019.gada valsts budžeta
apstiprināšanas procesa rezultātus, padome varētu lemt par līdzekļu papildus iedalīšanu
pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt projektu un piešķirt līdzekļus
tā īstenošanai, ja projekta iesniedzējs līdz šāda lēmuma pieņemšanas brīdim iesniegtu
Lauku atbalsta dienestā trīs gadu ūdensaugu pļaušanas plānu (konkrētas vietas un
pļaušanas platības) Krāslavas novada ezeros. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.
2.33. Projekts Nr. 33. Krāslavas novada domes projekta iesniegums „Zandarta
mazuļu ielaišana Krāslavas novada Lejas un Cārmaņa ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 6 999,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.34. Projekts Nr. 34. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2019.gadā”
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 14.1 punktu piešķirt projektam daļēju finansējumu 910,00 EUR
apmērā, kas nodrošina 2600 līdaku mazuļu ielaišanu Ildzenieku ezerā, ņemot
vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums (11,0 %) un ezerā tiek ielaisti līdaku mazuļi, kuru
vidējais svars grupā izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g.
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.
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2.35. Projekts Nr. 35. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā 2019.gadā”
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 14.1 punktu piešķirt projektam daļēju finansējumu 2 450,00 EUR
apmērā, kas nodrošina 7000 līdaku mazuļu ielaišanu Marinzejas ezerā, ņemot
vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums (11,0 %) un ezerā tiek ielaisti līdaku mazuļi, kuru
vidējais svars grupā izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g.
2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.36. Projekts Nr. 36. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā 2019.gadā”
Padome projekta apspriešanas gaitā nolēma samazināt projektā pieprasīto Zivju fonda
finansējuma apjomu līdz 6 300,00 EUR, jo atbilstoši padomes lemtajam (šī protokola
1.punkts), Zivju fonda finansējums vienam līdaku mazulim nedrīkst pārsniegt
0,35 EUR (ieskaitot PVN).
Tomēr saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā
kopējā pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu.
Vienlaikus padome nolēma noteikt, ka, ievērojot 2019.gada valsts budžeta
apstiprināšanas procesa rezultātus, padome varētu lemt par līdzekļu papildus iedalīšanu
pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt projektu un piešķirt līdzekļus
tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto
projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.
2.37. Projekts Nr. 37. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Laukezerā 2019.gadā”
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 14.1 punktu piešķirt projektam daļēju finansējumu 1 750,00 EUR
apmērā, kas nodrošina 5000 līdaku mazuļu ielaišanu Laukezerā, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta
līdzfinansējums (11,0 %) un ezerā tiek ielaisti līdaku mazuļi, kuru vidējais svars
grupā izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g.
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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
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.38. Projekts Nr. 38. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Limbažu Dūņezerā”
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 2 234,40 EUR
apmērā, kas nodrošina 7600 līdaku mazuļu ielaišanu Limbažu Dūņezerā, ņemot
vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums (10,4 %) un ezerā tiek ielaisti līdaku mazuļi, kuru
vidējais svars grupā izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g.
2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.39. Projekts Nr. 39. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Augstrozes Lielezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 6 640,00 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.
2.40. Projekts Nr. 40. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Svētupē Limbažu novada
teritorijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 14 758,37 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar zinātniskā
institūta “BIOR” izstrādāto metodiku (https://www.bior.lv/lv/valsts-delegetasfunkcijas/zivju-resursu-atrazosana), kā arī stāvokļa izmaiņu dokumentēšanu
pēc projekta pabeigšanas (projekta ietvaros paveikto darbu pārbaudi).
3) Projekta iesniedzējam nodrošināt papildus izvērtējumu par projektā paredzēto
koku izciršanu upes krastu atēnošanai, lai novērstu pārmērīgu upes krastu
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atēnošanu, kas veicina ūdens sasilšanu un izgaismošanu un tādējādi nav vēlama
lašupei un nav piemērota taimiņu dzīvotnēm.
4) Pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos noteiktos
saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto darbu
veikšanai.
5) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.41. Projekts Nr. 41. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Vitrupē Limbažu novada
teritorijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 14 367,54 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar zinātniskā
institūta “BIOR” izstrādāto metodiku (https://www.bior.lv/lv/valsts-delegetasfunkcijas/zivju-resursu-atrazosana), kā arī stāvokļa izmaiņu dokumentēšanu
pēc projekta pabeigšanas (projekta ietvaros paveikto darbu pārbaudei).
3) Projekta iesniedzējam nodrošināt papildus izvērtējumu par projektā paredzēto
koku izciršanu upes krastu atēnošanai, lai novērstu pārmērīgu upes krastu
atēnošanu, kas veicina ūdens sasilšanu un izgaismošanu un tādējādi nav vēlama
lašupei un nav piemērota taimiņu dzīvotnēm.
4) Pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos noteiktos
saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto darbu
veikšanai.
5) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.42. Projekts Nr. 42. Līvānu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Dubnas upes baseinā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu. Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot
2019.gada valsts budžeta apstiprināšanas procesa rezultātus, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.
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2.43. Projekts Nr. 43. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada Vestienas pagasta Kālezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 600,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka ezerā tiek ielaisti līdaku mazuļi, kuru
vidējais svars grupā izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.44. Projekts Nr. 44. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Madonas novada Lazdonas pagasta Rāceņu ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 866,40 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka ezerā tiek ielaisti zandartu mazuļi, kuru
vidējais svars grupā izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.45. Projekts Nr. 45. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu atjaunošana Pārgaujas novada Auciema un Raiskuma
ezeros”
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 3 138,88 EUR
apmērā, kas nodrošina 3000 zandartu mazuļu ielaišanu Auciema ezerā un
10 000 ālantu mazuļu ielaišanu Raiskuma ezerā, ņemot vērā, ka tiek saglabāts
vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta
līdzfinansējums (20,0 %) un ezeros tiek ielaisti zandartu mazuļi, kuru vidējais
svars grupā izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g, kā arī ālantu mazuļi, kuru vidējais
svars grupā izlaišanas laikā ir ne mazāks par 2 g.
2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.46. Projekts Nr. 46. Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Rāznas ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 9 000,00 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.
2.47. Projekts Nr. 47. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kaunatas pagastu
apvienība" projekta iesniegums „Zivju resursu pavairošana Ismeru Žogotu ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3 542,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.48. Projekts Nr. 48. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Nautrēnu pagastu
apvienība" projekta iesniegums „Zivju resursu atražošana un
pavairošana Vērēmu pagasta Adamovas ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3 840,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.49. Projekts Nr. 49. Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Zivju
pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Eikša ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 070,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.50. Projekts Nr. 50. Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Riebiņu novada Salmeja un Kaučera ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3 400,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.51. Projekts Nr. 51. Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Zivju
atražošanas un pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas
ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 6 400,00 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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2.52. Projekts Nr. 52. Rojas novada domes projekta iesniegums „Taimiņu
mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku
nozveja”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 400,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam saskaņot programmu “Taimiņu resursu papildināšana
Rojas upē 2019. – 2022.gadam” ar zinātnisko institūtu “BIOR” un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības
departamentu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.53. Projekts Nr. 53. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums „Nārsta
vietu atjaunošana Salacas upē”
1) Piešķirt projektam finansējumu 15 000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar zinātniskā
institūta “BIOR” izstrādāto metodiku (https://www.bior.lv/lv/valsts-delegetasfunkcijas/zivju-resursu-atrazosana), kā arī stāvokļa izmaiņu dokumentēšanu
pēc projekta pabeigšanas (projekta ietvaros paveikto darbu pārbaudi).
3) Projekta iesniedzējam pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos
noteiktos saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto
darbu veikšanai.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.54. Projekts Nr. 54. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums „Vaislas
taimiņu zveja to populācijas pavairošanai Salacā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 881,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.55. Projekts Nr. 55. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums „Nēģu
populācijas pavairošana Salacas upē”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3 160,00 EUR apmērā.
2) Atbilstoši zinātniskā institūta “BIOR” rekomendācijai nēģu kāpuru ielaišanu
veikt augšpus Staiceles aizsprosta.
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3) Tā kā nēģu kāpuru ielaišanas vieta paredzēta Alojas novada teritorijā, projekta
iesniedzējam nodrošināt nēģu ielaišanas saskaņošanu ar Alojas novada
pašvaldību.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.56. Projekts Nr. 56. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums „Taimiņu
smoltu ielaišana Salacas upes baseinā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 8 500,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.57. Projekts Nr. 57. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums „Nārsta
vietu atjaunošana Korģē”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu. Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot
2019.gada valsts budžeta apstiprināšanas procesa rezultātus, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.
2.58. Projekts Nr. 58. Saukas dabas parka biedrības projekta iesniegums
„Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 179,75 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.59. Projekts Nr. 59. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs
2019.gadā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11.1 un 11.1 4. punktu nepiešķirt atbalstu Saulkrastu novada domes projekta
iesniegumam „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs
2019.gadā” un nevērtēt šo projektu, jo projekta pieteikumā iekļautas izmaksas taimiņu
mazuļu un smoltu audzēšanai 2020. un 2021. gadā, bet no Zivju fonda 2019.gada valsts
budžeta dotācijas var piešķirt finansējumu tikai tiem projektiem, kuru īstenošana ir
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paredzēta un tiek pilnībā pabeigta 2019.gada laikā, kas attiecīgi tika norādīts projektu
iesniegumu kārtas izsludināšanas laikā. Par projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu
lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda
padomes sēdē.
2.60. Projekts Nr. 60. Smiltenes novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2019.gadā”
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 14.1 punktu piešķirt projektam daļēju finansējumu 654,15 EUR
apmērā, kas nodrošina 800 zandartu mazuļu ielaišanu Bilskas ezerā, 900
zandartu mazuļu ielaišanu Tepera ezerā un 400 līdaku mazuļu ielaišanu Blomes
dzirnavezerā, ņemot vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam
finansējumam proporcionāls projekta līdzfinansējums (11,0 %) un ezeros tiek
ielaisti līdaku un zandartu mazuļi, kuru vidējais svars grupā izlaišanas laikā
nepārsniedz 30 g.
2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.61. Projekts Nr. 61. Ventspils novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Ventspils novada Usmas ezerā - 2019”
1) Piešķirt projektam finansējumu 10 000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.62. Projekts Nr. 62. Viesītes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdakas mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā 2019.gadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 566,95 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka ezerā tiek ielaisti līdaku mazuļi, kuru
vidējais svars grupā izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.63. Projekts Nr. 63. Višķu pagasta pārvaldes projekta iesniegums „Višķu
ezera zivju resursu papildināšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 479,90 EUR apmērā.
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2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka ezerā tiek ielaisti zandartu mazuļi, kuru
vidējais svars grupā izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g.
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 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” 2019.gada 1.kārtā iesniegtajiem projektiem nolēma:
1) Ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 2. 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 2. 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.
3) Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu atbalstīto projektu īstenošanu,
visus šī protokola lēmumus par Zivju fonda projektiem, kas saistīti ar zivju
ielaišanu, papildināt ar šādām prasībām, kas jānodrošina projektu
īstenošanā:
3.a) 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.
3.b) pabeigt projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkuma
procedūru un ne vēlāk, kā trīs mēnešus pēc projekta
apstiprināšanas, noslēgt līgumu par zivju mazuļu piegādēm, kurā
tiktu paredzētas arī sankcijas attiecībā uz zivju mazuļu piegādes
neizpildi.
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4) Atgādināt, Zivju fonda atbalsta saņēmējiem, ka pārskats par Zivju fonda
finansētā projekta īstenošanu, izpildot projektā norādīto īstenošanas
termiņu, jāiesniedz divu nedēļu laikā pēc pēdējā projekta maksājuma, bet
ne vēlāk, kā līdz kārtējā gada 31. oktobrim. Ja šis nosacījums netiek
izpildīts, Zivju fonda padome var pieņemt lēmumu par atbalsta saņēmēja
projektam apstiprinātā finansējuma atcelšanu un pārdali citam
projektam.

3. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2019.gadā
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju
fonda dotācijas veidošanai 2019.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz 22.03.2019.
veidoja 337 093,35 EUR jeb 36,4 % no 2019.gada “pagaidu budžeta” ieņēmumu plāna,
kas aptuveni atbilst ieņēmumu plānā prognozētajam apjomam.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2019.
līdz 22.03.2019.” un pieņēma to zināšanai.
4. Dažādi jautājumi
4.1.

par Zivju fonda padomes 2019.gada izbraukuma sēdi

N.Riekstiņš informē padomes locekļus par līdz šim piedāvātajiem iespējamajiem
variantiem Zivju fonda padomes 2019.gada izbraukuma sēdei.
Padome nolēma uzdot padomes sekretariātam sazināties ar Limbažu un
Burtnieku novadu pašvaldībām, lai noskaidrotu iespēju padomes izbraukuma
sēdi sarīkot 2019.gada maija otrajā pusē Limbažu un Burtnieku novadā.
4.2.

par portatīvā datora iegādi Zivju fonda padomes vajadzībām

Padomes sekretariāta pārstāvis J. Ābele informē padomes locekļus, ka viens no
padomes rīcībā esošajiem portatīvajiem datoriem ir salūzis un saskaņā ar Zemkopības
ministrijas Administratīvā departamenta speciālistu teikto šo datoru remontēt
neatmaksājoties. Līdz ar to ir jautājums, vai būtu iespējams iegādāties jaunu portatīvo
datoru salūzušā datora vietā.
Padome nolēma piekrist jauna portatīvā datora iegādei salūzušā portatīvā datora
vietā, izmantojot šim nolūkam Zivju fonda administratīvā finansējuma rezerves
līdzekļus. Padome uzdeva padomes sekretariātam veikt nepieciešamās darbības
datora iegādes veikšanai.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš
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