PROTOKOLS
Rīgā
2019. gada 21.martā

Nr. 4.1-28e/2/2019
Zivju fonda padomes 190. sēde

Rīgā

sēdes sākums 2019.gada 14.martā, plkst.10:00

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi R.Derkačs, E.Šmite, M.Švarcs, V.Gabrāns, D.Vilkaste, D.Ustups,
A.Maldups, Ē.Urtāns. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi A.Bērziņš, A.Rozefelds,
V.Šantars.
1. Pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem
1.1. pasākums “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību”;
1.2. pasākums “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem,
to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”.
2. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
2.1. pasākums “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību”;
2.2. pasākums “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem,
to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”.
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 Zivju fonda valsts budžeta 2019.gada dotāciju saistībā ar valdībā izskatīto
2019.gada valsts budžeta projektu.
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 iekļautajiem jautājumiem, kā arī iepriekš izsūtīto
padomes sēdes darba kārtību. Nevienam no padomes locekļiem nav iebildumu, un
padomes sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.
1. Pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem.
1.1.

pasākums “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”

N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 8 projektu iesniegumi, kas iesniegti
pasākumam „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar
zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” 2019. gada projektu iesniegšanas pirmajā kārtā. Pasākumam iesniegtajos
projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 26 083,00 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 30 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais
finansējums nepārsniedz šī pasākuma projektu iesniegšanas kārtā izsludināto un
pieejamo atbalsta apmēru.
Uz padomes sēdi bija ieradušies sekojoši projektu iesniedzēju pārstāvji, kas atbilstoši
pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem (projektu
nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 2.1.apakšpunktā un
protokola pielikumā):
1) projekts Nr.1.1., 1.2., 1.3., 1.4. – H.Raciborskis, biedrības “Latvijas
Makšķerēšanas sporta federācija” valdes loceklis, G.Zeiļa, biedrības “Latvijas
Makšķerēšanas sporta federācija” valdes loceklis, E.Zeiļa, biedrības “Latvijas
Makšķerēšanas sporta federācija” pārstāve, N.Grabovskis, biedrības “Latvijas
Makšķerēšanas sporta federācija” valdes loceklis; I.Filipovs, biedrības
“Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija” valdes loceklis;
2) projekts Nr.1.5., 1.6. – D.Ustups, padomes loceklis, Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" (turpmāk – institūts
BIOR) Zivju resursu pētniecības departamenta direktors;
3) projekts Nr.1.7., 1.8. – G.Zeiļa biedrības “Sporta makšķerēšanai” projekta
vadītājs.
Pasākuma 2019.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā padomes
locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un atbildes uz padomes
locekļu jautājumiem, kā arī padomes locekļu V.Gabrāna (projekti Nr.1.1., 1.2., 1.3.,
1.4.), D.Vilkastes (projekti Nr.1.5., 1.6.) un A.Maldupa (projekti Nr.1.7., 1.8.)
sagatavotos atzinumus par iesniegtajiem projektiem.
Padomes loceklis R.Derkačs norāda, ka, viņaprāt, projekts Nr.1.8. ir slikti sagatavots,
lai būtu iespēja veikt tā atbilstošu vērtēšanu.
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma nevirzīt tālākai vērtēšanai
projektus Nr.1.2. un 1.4. (iemeslus projekta noraidīšanai un nevirzīšanai tālākai
vērtēšanai skatīt lēmumā par katru attiecīgo projektu šī protokola 2.1.apakšpunktā).
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Pārējos projektus (projekti Nr.1.1., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8.) padome virzīja vērtēšanai
attiecīgajos projektos pieteiktā finansējuma apmērā.
1.2.

pasākums “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību”.

N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 29 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2019.
gada projektu iesniegšanas pirmajā kārtā. Savukārt par diviem SIA “K2 Production”
iesniegtajiem projektiem N.Riekstiņš norāda, ka padome tos nevar izskatīt, jo atbilstoši
Lauku atbalsta dienesta sniegtajai informācijai šos projektus iesniegusi
kapitālsabiedrība (SIA), kas neatbilst Ministru kabineta 19.12.1995.noteikumu Nr.388
“Zivju fonda nolikums” 16.punktā minētajam Zivju fonda atbalsta pretendenta
statusam. Pasākumam iesniegtajos pārējos 29 projektos pieprasītais Zivju fonda
finansējums ir 318 274,17 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 122 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos
pieprasītais finansējums ievērojami pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā
izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru.
N.Riekstiņš arī pauž bažas par projektiem Nr.2.22. un 2.28., kuru iesniedzējiem Lauku
atbalsta dienests konstatējis nodokļu parādu. Viņš norāda, ka turpmāk Zivju fonda
darbību regulējošos noteikumos būtu jānosaka kārtība, ka projekti, kuru iesniedzējiem
Lauku atbalsta dienests būs konstatējis nodokļu parādu, vispār netiktu virzīti tālākai
izskatīšanai padomes sēdē.
Pēc apspriešanās padome par N.Riekstiņa iepriekš norādīto jautājumu nolēma,
ka projektu Nr.2.22. (biedrības "Usmas krasts" projekts “Mājas lapas
www.usmasezers.lv papildināšana un informatīvu materiālu makšķerniekiem
izgatavošana”) un 2.28. (biedrības "Zivju gani" projekts “Informatīvi - izglītojošu
TV raidījumu "Makšķerē ar Olti" izveide”) iesniedzēji, gadījumā, ja šiem
projektiem tiks piešķirts Zivju fonda finansējums, nedrīkstēs uzsākt attiecīgo
projektu īstenošanu, kamēr valsts budžetā netiks samaksāts nodokļu parāds un
Lauku atbalsta dienestā iesniegta Valsts ieņēmuma dienesta izsniegta izziņa, kas
apliecina, ka šo projektu iesniedzējiem nav nodokļu parāda.
Uz padomes sēdi bija ieradušies sekojoši projektu iesniedzēju pārstāvji, kas atbilstoši
pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem (projektu
nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 2.2.apakšpunktā un
protokola pielikumā):
1) projekts Nr.2.2. – D.Kolāts, Salacgrīvas novada domes projekta autors
2) projekts Nr. 2.3. – G.Šīmanis, biedrības “Bibliokuģis "Krišjānis Valdemārs"”
valdes loceklis;
3) projekts Nr. 2.4. – J.Dūmiņš, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas
Kultūras centrs” direktors, L.Stankeviča, Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Bauskas Kultūras centrs” pasākuma producente;
4) projekts Nr.2.6. – A.Trokša biedrības “Mediju darbnīca” valdes loceklis;
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5) projekts Nr.2.7. – T.Bikovskis, biedrības "Latgolys entuziastu grupa Biļdis"
producents žurnālists;
6) projekts Nr.2.8. – K.Laizāns, Daugavpils pilsētas domes vides inženieris,
T.Binders, Daugavpils pilsētas domes tehniskais direktors;
7) projekts Nr.2.10. – K.Laizāns, biedrības “Červonka” pārstāvis;
8) projekts Nr.2.12. – L.Viļumsone, Limbažu novada pašvaldības aģentūras
“ALDA” lietvede;
9) projekts Nr.2.13. – Ē.Urtāns, padomes loceklis, biedrības “Latvijas Zvejnieku
federācija” valdes priekšsēdētājs;
10) projekts Nr. 2.15. – V.Zinkevičs, Carnikavas novada pašvaldības nodaļas
vadītāja vietnieks, I.Stalidzāne, Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja;
11) projekts Nr.2.16. – E.Lūse, SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” valdes locekle;
12) projekts Nr.2.17., 2.18., 2.19. – A.Rudzinskis, biedrības “Copes lietas” valdes
loceklis;
13) projekts Nr.2.20., 2.21. – A.Meluškāne, Riebiņu novada domes projektu
vadītāja;
14) projekts Nr.2.22. – A.Maldonis, biedrības “Usmas krasts” zivju kontroles
inspektors;
15) projekts Nr.2.23. – D.Ustups, padomes loceklis, institūta BIOR Zivju resursu
pētniecības departamenta direktors;
16) projekts Nr.2.24. – N.Grabovskis, biedrības “Latvijas Makšķerēšanas sporta
federācija” valdes loceklis;
17) projekts Nr.2.25. – V.Brauns, biedrības "Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku
asociācija "Dzīvesstāsts" pārstāvis;
18) projekts Nr.2.26., 2.27. – G.Zeiļa biedrības “Sporta makšķerēšanai” valdes
loceklis, projekta vadītājs.
19) projekts Nr. 2.28. – M.Olte, biedrības “Zivju gani” valdes loceklis;
20) projekts Nr. 2.29. – K.Zvaigzne, biedrības “Latvijas Makšķernieku biedrība”
valdes priekšsēdētājs.
Pasākuma 2019.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā padomes
locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un atbildes uz padomes
locekļu jautājumiem, kā arī padomes locekļu D.Vilkastes (projekti Nr.2.1., 2.15., 2.23.),
M.Švarca (projekti Nr.2.2., 2.3., 2.8., 2.11., 2.12., 2.20., 2.21.), Ē.Urtāna (projekti
Nr.2.4., 2.5., 2.6., 2.25.), V.Gabrāna (projekti Nr.2.7., 2.22., 2.24., 2.26., 2.28., 2.29.),
D.Ustupa (projekti Nr.2.9., 2.10., 2.27.), E.Šmites (projekti Nr.2.13., 2.16.), un
A.Maldupa (projekti Nr.2.14., 2.17., 2.18., 2.19.) sagatavotos atzinumus par
iesniegtajiem projektiem.
Izskatot pasākumam iesniegtos projektus, tika ņemts vērā pasākuma kārtas
izsludināšanas paziņojumā iekļautais nosacījums, ka viena projekta iesnieguma vai
viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz
maksimālo atbalsta apmēru 25 000 EUR, un no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem
atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim videoprojektiem (televīzijas raidījumi,
raidījumi internetā, videofilmas utml.). Padome, apspriežot projektus, nolēma, ka
tālākai vērtēšanai kā video projekti tiek virzīti projekti Nr.2.7., 2.15., 2.24., 2.26. un
2.28.
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Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma nevirzīt tālākai vērtēšanai
projektus Nr.2.9., 2.14. un 2.29. (iemeslus projekta noraidīšanai un nevirzīšanai tālākai
vērtēšanai skatīt lēmumā par katru attiecīgo projektu šī protokola 2.2.apakšpunktā).
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma tālākai vērtēšanai ar samazinātu
Zivju fonda finansējumu, virzīt projektu iesniegumus Nr.2.2., 2.10., 2.17. un 2.19. un
2.27. (samazinātā finansējuma apjomus skatīt lēmumos par attiecīgajiem projektiem šī
protokola 2.2.apakšpunktā). Pārējos projektus (projekti Nr.2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.,
2.7., 2.8., 2.11., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 2.18., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25.,
2.26., 2.28.) padome virzīja vērtēšanai attiecīgajos projektos pieteiktā finansējuma
apmērā.

2. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
Pēc to projektu apspriešanas, kas tika iesniegti 2019.gada pirmajā kārtā Zivju fonda
atbalsta pasākumiem „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu
un aizsardzību” un “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem,
to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”, padome pāriet pie
projektu iesniegumu vērtēšanas procedūras.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras aizpilda un paraksta
apliecinājumus par personīgo neieinteresētību vai sevis atstatīšanu no konkrētu
projektu vērtēšanas un iesniedz tos padomes sekretariātam.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas saskaņā ar padomes sekretariāta veikto projektu
iesniegumu vērtēšanas datu apkopojumu, pasākumiem „Dalība starptautiskos
pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu
un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” un “Sabiedrības informēšanas
pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību” iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī protokola
pielikumā atspoguļoto novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju
skaitu).
2.1.

pasākums „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”

Kopējā vērtēšanai virzīto 6 projektu iesniegumos pieteiktā finansējuma summa pēc
atsevišķu projektu (projekti Nr. 1.2. un 1.4.) nevirzīšanas tālākai vērtēšanai bija mazāka
(16 586,00 EUR) par pasākuma iesniegšanas kārtai izsludināto un pieejamo
finansējumu (30 000 EUR).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā
finansējuma summā, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību, iekļāvās visi
vērtēšanai virzītie projekti, tomēr projekts Nr.1.8. padomes vērtējumā ieguva mazāk
par 45 punktiem un tādēļ padome, ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 3.marta
noteikumu Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 11. punktu (ja projekts vērtējumā iegūst mazāk par
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45 punktiem, padome pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt tam atbalstu) pieņēma
lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu šim projektam.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29.pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju
fonda nolikums” 8.6.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādus lēmumus
par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākumam „Dalība
starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”
iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
2.1.1. Projekts Nr.1.1. Biedrības "Latvijas makšķerēšanas sporta
federācija" projekta iesniegums „Latvijas izlases komandas
līdzdalība 2019.gada pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no
krasta Francijā”
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.
2.1.2. Projekts Nr.1.2. Biedrības "Latvijas makšķerēšanas sporta
federācija" projekta iesniegums „Latvijas izlases dalība Pasaules
čempionātā zemledus makšķerēšanā Bulgārijā, Batak”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
(turpmāk – noteikumi Nr.215) 11.1 , 11.1 4. un 29. punktu nepiešķirt atbalstu biedrības
"Latvijas makšķerēšanas sporta federācija" projektam „Latvijas izlases dalība Pasaules
čempionātā zemledus makšķerēšanā Bulgārijā, Batak” un nevērtēt šo projektu, jo
projektā minētais pasākums ir norisinājies no 2019.gada 21. līdz 28. janvārim, projekta
dokumentos norādītais projekta īstenošanas un maksājumu veikšanas datums ir agrāks
par dienu, kad notiek Zivju fonda padomes sēde, kā arī par projekta nevirzīšanu
vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes locekļi, kas
piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
2.1.3. Projekts Nr.1.3. Biedrības "Latvijas makšķerēšanas sporta
federācija"
projekta
iesniegums
“Latvijas
makšķernieku
organizāciju interešu pārstāvniecība CIPS 2019.gada kongresā
Kazahstānā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 650,00 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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2.1.4. Projekts Nr.1.4. Biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta
federācija" projekta iesniegums „Latvijas izlases līdzdalība
2019.gada 12.Pasaules čempionātā spiningošanā no laivām 4.Pasaules
sporta spēlēs makšķerēšanā, Dienvidāfrikā”
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. un 29. punktu nepiešķirt atbalstu biedrības "Latvijas makšķerēšanas
sporta federācija" projektam „Latvijas izlases līdzdalība 2019.gada 12.Pasaules
čempionātā spiningošanā no laivām 4.Pasaules sporta spēlēs makšķerēšanā,
Dienvidāfrikā” un nevērtēt šo projektu, jo projektā minētais pasākums ir norisinājies no
2019.gada 10. līdz 13. februārim, projekta dokumentos norādītais projekta īstenošanas
un maksājumu veikšanas datums ir agrāks par dienu, kad notiek Zivju fonda padomes
sēde, kā arī par projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi
Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
2.1.5. Projekts Nr.1.5. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta "BIOR" projekta iesniegums „Zinātniskā
institūta "BIOR" pārstāvja dalība simpozijā "Food Safety and
Conservation in Inland Fisheries and Aquaculture", Vācijā,
Drēzdenē”
1) Piešķirt projektam finansējumu 980,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.1.6. Projekts Nr.1.6. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta "BIOR" projekta iesniegums „Zinātniskā
institūta "BIOR" pārstāves dalība kursos "Genetics in support of
fisheries and aquaculture management", Portugālē”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1730,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.1.7. Projekts Nr.1.7. Biedrības "Sporta makšķerēšanai" projekta
iesniegums „Ārvalstu prakses pielietojums uzlabojot "noķer un
atlaid" principa ievērošanu foreļu spiningošanā dīķos”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 380,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam precizēt projekta iesniegumā minēto pasākumu norises
vietu un laiku, kā arī, ja veicot šos precizējumus tiek konstatētas izmaiņas
saistībā ar nepieciešamo finansējumu dalībai paredzētajos pasākumos, attiecīgi
koriģēt projekta sadaļu “B.5.8. Projekta izmaksas” un iesniegt precizēto
projekta iesniegumu Lauku atbalsta dienestā.
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3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.1.8. Projekts Nr.1.8. Biedrības "Sporta makšķerēšanai" projekta
iesniegums „Zivju resursu racionālas un saudzīgas izmantošanas
pamatpricipu uzlabošana Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas
organizētajās un atbalstītajās sacensībās disciplīnā spiningošana no
laivām ar mākslīgo mānekli”
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 atbalstu biedrības "Sporta makšķerēšanai" projektam „Zivju
resursu racionālas un saudzīgas izmantošanas pamatpricipu uzlabošana Latvijas
makšķerēšanas sporta federācijas organizētajās un atbalstītajās sacensībās disciplīnā
spiningošana no laivām ar mākslīgo mānekli”, jo šis projekts padomes vērtējumā
ieguva mazāk par 45 punktiem, nesasniedzot noteikumos Nr.215 paredzēto
robežlielumu, kas ļautu kvalificēties Zivju fonda finansiālajam atbalstam.
Padome papildus par pasākumam “Dalība starptautiskos pasākumos,
konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2019.gada 1.kārtā
iesniegtajiem projektiem nolēma:
1) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 2.1.apakšpunktā
norādītajiem projektiem tiek iesniegts avansa pieprasījums, turpmāk
atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt avansa maksājumu, kas
nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010.
gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"
pieļaujamo avansa apmēra lielumu;
2) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 2.1.apakšpunktā
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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2.2.

pasākums “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību”.

Kopējā vērtēšanai virzīto 26 projektu iesniegumos pieteiktā finansējuma summa
(237 989,97 EUR) bija lielāka par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu
(122 000 EUR).
Ievērojot pasākuma kārtas izsludināšanas paziņojumā iekļauto nosacījumu, ka no
pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim video
projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas utml.), bet tālākai
vērtēšanai tika virzīti pieci šāda veida projekti (Nr.2.7., 2.15., 2.24., 2.26. un 2.28.),
projektiem Nr. 2.7. un 2.15. netika piešķirts finansējums, ņemot vērā šo piecu projektu
sarindošanu padomes vērtējuma rezultātā. Turklāt projekts 2.7. padomes vērtējumā
ieguva mazāk par 45 punktiem, tāpēc arī šī iemesla dēļ padome pieņēma lēmumu par
atteikumu piešķirt atbalstu minētajam projektam. Mazāk par 45 punktiem padomes
vērtējumā ieguva arī projekti Nr.2.17., 2.18. un 2.19., kuri šī paša iemesla dēļ
nekvalificējās Zivju fonda finansiālajam atbalstam.
Līdz ar to, ņemot vērā projektu Nr.2.9., 2.14. un 2.29. nevirzīšanu tālākai vērtēšanai un
projektu apspriešanā padomes veikto pieprasītā finansējuma samazināšanu projektiem
Nr.2.2., 2.10., 2.17. un 2.19. un 2.27., kā arī pēc finansējuma nepiešķiršanas projektiem
Nr.2.7., 2.15., 2.17., 2.18. un 2.19. no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem
kārtai izsludinātā finansējuma summā neiekļāvās projekti Nr. 2.4., 2.1., 2.6., 2.8., 2.12.,
2.5., 2.11., 2.21. un 2.20. Citi vērtēšanai virzītie projekti (projekti Nr.2.2., 2.3., 2.13.,
2.22., 2.23., 2.24., 2.25., 2.26., 2.27. un 2.28.) iekļāvās izsludinātā finansējuma summā,
bet diviem zemāku vienādu novērtējumu ieguvušiem projektiem – Nr.2.10. un Nr.2.16.
kopā atlika finansējums 4601,93 EUR, kas bija mazāks par šo abu projektu vērtēšanai
virzītā finansējuma apmēra kopsummu (7753,83 EUR).
Tādējādi padome, pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas konstatēja, ka pasākumā
“Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”, sarindojot projektus vērtējuma
rezultātā, diviem zemāku novērtējumu ieguvušiem projektiem – Nr.2.10. un Nr.2.16. ar
vienādu vērtējumu 59,44, kopā no pasākuma kārtai izsludinātā un pieejamā
finansējuma apjoma atlika finansējums 4601,93 EUR, kas bija mazāks par šo abu
projektu vērtēšanai virzītā finansējuma apmēra kopsummu (7753,83 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 ir izveidojies
šī pasākuma kārtai izsludinātā Zivju fonda finansējuma atlikums – 15 860,00 EUR.
Ievērojot iepriekš minētos konstatējumus, padome nolēma piešķirt projektiem Nr.
2.10. un 2.16. trūkstošo Zivju fonda finansējumu (kopā 3151,90 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.2.10. finansējumu 2629,83 EUR apmērā un projektam Nr.2.16.
5124,00 EUR apmērā.
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Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29.pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju
fonda nolikums” 8.5.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādus lēmumus
par finansējuma piešķiršanu 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” iesniegtajiem
projektu iesniegumiem:
2.2.1. Projekts Nr.2.1. Biedrības "Darīsim paši" projekta iesniegums
„Pazīsti, atbalsti , sargā!”
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.
2.2.2. Projekts Nr.2.2. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Iekļaujoši izglītojošs masu pasākums "Ceturtais reņģēdāju
festivāls" Salacgrīvā”
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 8060,00 EUR
apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju apmaksu, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta
līdzfinansējums, kas nav mazāks par 18,7 %:
- festivāla radošā koncepta, scenārija un režijas izstrāde un realizācija
(2240 EUR Zivju fonda finansējums);
- skatuves komplekta, skaņu un gaismu komplekta noma (4350 EUR Zivju
fonda finansējums);
- medaļas un kausi sacensībām (300 EUR Zivju fonda finansējums);
- sanitāro mezglu noma pasākumam (580 EUR Zivju fonda finansējums);
- neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana (590 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.
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2.2.3. Projekts Nr.2.3. Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas
Kultūras centrs" projekta iesniegums „Informatīvi izglītojošs masu
pasākums "Vimbu svētki" Bauskā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 11 975,77 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.2.4. Projekts Nr.2.4. Biedrības "Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs""
projekta iesniegums „ Grāmatas "Vidzemes jūrmalnieku stāsti" (No
Daugavgrīvas līdz Ainažiem) izdošana”
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.
2.2.5. Projekts Nr.2.5. Burtnieku novada pašvaldības projekta iesniegums
„Ekspozīcijas "Burtnieka ezera zivis" izveide”
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.
2.2.6. Projekts Nr.2.6. Biedrības "Mediju darbnīca" projekta iesniegums
„Zivis starp diviem krastiem”
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

11

projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.
2.2.7. Projekts Nr.2.7. Biedrības "Latgolys entuziastu grupa Biļdis"
projekta iesniegums „Raidījums "Latgales ūdenszīmes"”
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 atbalstu biedrības "Latgolys entuziastu grupa Biļdis" projekta
iesniegumam „Raidījums "Latgales ūdenszīmes"”, jo šis projekts padomes vērtējumā
ieguva mazāk par 45 punktiem, nesasniedzot noteikumos Nr.215 paredzēto
robežlielumu, kas ļautu kvalificēties Zivju fonda finansiālajam atbalstam.
2.2.8. Projekts Nr.2.8. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
"Komunālās saimniecības pārvalde" projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils
pilsētas pašvaldības Lielā Stropu ezera zivju resursu aizsardzībai un
makšķerēšanas popularizēšanai”
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.
2.2.9. Projekts Nr.2.9. Biedrības "Latvijas ainavas" projekta iesniegums
„Latvijas dabas daudzveidība - zivīm bagātos ūdeņos”
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 "Latvijas ainavas" projekta
iesniegumam „Latvijas dabas daudzveidība - zivīm bagātos ūdeņos” un nevērtēt šo
projektu, jo minētajā projektā ir pieprasīts nesamērīgs finansējums projektā paredzētā
sabiedrības informēšanas mērķa sasniegšanai, ir neskaidri definētas projekta
iesnieguma sadaļas “B.5.8. Projekta izmaksas” pozīcijas un par projekta nevirzīšanu
vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes locekļi, kas
piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
2.2.10. Projekts Nr.2.10. Biedrības "Červonka" projekta iesniegums
„Publiskie ūdeņi - mūsu kopējā vērtība un atbildība”
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 un padomes lēmumu par trūkstošā Zivju fonda
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finansējuma piešķiršanu projektiem Nr.2.10. un 2.16. (šī protokola
2.2.apakšpunkta ievaddaļa) piešķirt projektam daļēju finansējumu
2 629,83 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 37,6%:
- darba alga (893,22 EUR Zivju fonda finansējums);
- VSAOI 24,09% (215,16 EUR Zivju fonda finansējums);
- tipogrāfijas pakalpojumi (452,43 EUR Zivju fonda finansējums).
2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.2.11. Projekts Nr.2.11. Daugavpils novada domes projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Vīragnas ezera
zivju resursu aizsardzībai”
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.
2.2.12. Projekts Nr.2.12. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zini, sargā un copē!”
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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2.2.13. Projekts Nr.2.13. Liepājas 15.vidusskolas atbalsta biedrības
projekta iesniegums „Sarptautiskā jauniešu vasaras nometne
"Zivsaimniecības perspektīvas Baltijas jūras vides izmaiņu
kontekstā"”
1) Piešķirt projektam finansējumu 7 914,00 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma, kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40%
apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta
posms tiktu īstenots un pēc tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība
(fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības
dokumentiem), un šādu starpmaksājumu paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu
noslēgtais līgums.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.2.14. Projekts Nr.2.14. Biedrības "Zināšanu krātuve" projekta
iesniegums „Makšķerēšanas karšu, licenču identifikators un
makšķernieka dienasgrāmata”
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 "Zināšanu krātuve" projekta
iesniegums „Makšķerēšanas karšu, licenču identifikators un makšķernieka
dienasgrāmata” un nevērtēt šo projektu, jo:
1) minētajā projektā ir pieprasīts nesamērīgs finansējums projektā paredzētā
sabiedrības informēšanas mērķa sasniegšanai;
2) ņemot vērā projekta aprakstu, ir konstatējama daļēja pārklāšanās ar makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatītāja SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” pašlaik īstenojamo līdzīga veida interneta vietnes veidošanu;
3) pastāv risks, ka projekts neaptver vai ierobežos rīcībā maznodrošinātos sabiedrības
locekļus, kā arī vecāka gada gājuma cilvēkus, pensionārus un jauniešus, kuri finansiālu
apsvērumu dēļ nevar atļauties iegādāties viedtālruņus vai tos nelieto vispār;
4) projekts nesniedz skaidru atbildi jautājumam par personas datu aizsardzības
normatīvā regulējuma ievērošanu;
5) lai projektā paredzēto sistēmu ieviestu un tā būtu saistoša iedzīvotājiem, būtu
nepieciešams Ministru Kabineta (MK) lēmums, jo tikai MK ir tiesīgs pieņemt visiem
saistošus noteikumus;
6) par projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju
fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
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2.2.15. Projekts Nr.2.15. Carnikavas novada pašvaldības projekta
iesniegums „Video filmas "Gaujas upes zemūdens pasaule" izveide,
ar mērķi informēt sabiedrību par zivju resursu racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību Carnikavas novadā”
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, kā arī, ievērojot pasākuma kārtai izsludināto ierobežoto pieejamo
finansējumu, un tā kā padomes 2019.gada 10.janvāra sēdē (protokols Nr.4.128e/1/2019, 3.punkts) tika apstiprināts un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
2019.gada 23.janvārī 2019.gada pirmajai projektu iesniegšanas kārtai minētajam Zivju
fonda pasākumam izsludināts nosacījums, ka no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem
atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim videoprojektiem (televīzijas raidījumi,
raidījumi internetā, videofilmas utml.), nepiešķirt finansējumu Carnikavas novada
pašvaldības projekta iesniegumam „Video filmas "Gaujas upes zemūdens pasaule"
izveide, ar mērķi informēt sabiedrību par zivju resursu racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību Carnikavas novadā”. Pasākuma kārtai tika
iesniegti septiņi šāda veida projekti un Carnikavas novada pašvaldības projekta
iesniegums no šiem septiņiem projektiem saņēma ceturto augstāko padomes vērtējumu,
līdz ar to Zivju fonda finansējums minētajam raidījumam nevar tikt piešķirts.
2.2.16. Projekts Nr.2.16. Biedrības "Analītiskās žurnālistikas darbnīca
6K" projekta iesniegums „Sargājam zivis!”
1) Saskaņā ar padomes lēmumu par trūkstošā Zivju fonda finansējuma piešķiršanu
projektiem Nr.2.10. un 2.16. (šī protokola 2.2.apakšpunkta ievaddaļa) piešķirt
projektam finansējumu 5124,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.2.17. Projekts Nr.2.17. Biedrības "Copes lietas" projekta iesniegums
„Žurnāls "Copes lietas"- krievu valodā”
Projekta iesniegums tika virzīts vērtēšanai ar samazinātu apjomu – 70% apmērā no tajā
pieprasītā Zivju fonda finansējuma (8155,00 EUR) – tomēr atbilstoši projektu
vērtēšanas rezultātiem un 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 padome pieņēma lēmumu par atteikumu piešķirt
atbalstu biedrības "Copes lietas" projekta iesniegumam „Žurnāls "Copes lietas"- krievu
valodā”, jo šis projekts padomes vērtējumā ieguva mazāk par 45 punktiem,
nesasniedzot noteikumos Nr.215 paredzēto robežlielumu, kas ļautu kvalificēties Zivju
fonda finansiālajam atbalstam.
2.2.18. Projekts Nr.2.18. Biedrības "Copes lietas" projekta iesniegums
„Tēvi un dēli”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
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11. punktu nepiešķirt atbalstu biedrības "Copes lietas" projekta iesniegumam „Tēvi un
dēli”, jo šis projekts padomes vērtējumā ieguva mazāk par 45 punktiem, nesasniedzot
noteikumos Nr.215 paredzēto robežlielumu, kas ļautu kvalificēties Zivju fonda
finansiālajam atbalstam.
2.2.19. Projekts Nr.2.19. Biedrības "Copes lietas" projekta iesniegums
„Rubrika "Zivju fonds" žurnālā "Copes lietas"”
Projekta iesniegums tika virzīts vērtēšanai ar samazinātu apjomu (5670,00 EUR),
izslēdzot projekta izmaksu pozīciju “portāla administratora atalgojums”, tomēr
atbilstoši projektu vērtēšanas rezultātiem un 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 padome pieņēma lēmumu par
atteikumu piešķirt atbalstu biedrības "Copes lietas" projekta iesniegumam „Rubrika
"Zivju fonds" žurnālā "Copes lietas"”, jo šis projekts padomes vērtējumā ieguva mazāk
par 45 punktiem, nesasniedzot noteikumos Nr.215 paredzēto robežlielumu, kas ļautu
kvalificēties Zivju fonda finansiālajam atbalstam.
2.2.20. Projekts Nr.2.20. Riebiņu novada domes projekta iesniegums
„Mobilās aplikācijas "Makšķerēšanas iespējas Riebiņu novada
Rušonas pagastā" izstrāde”
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.
2.2.21. Projekts Nr.2.21. Riebiņu novada domes projekta iesniegums
„Bukletu un flajeru "Makšķerēšanas iespējas Riebiņu novadā"
maketēšana un izdošana”
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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2.2.22. Projekts Nr.2.22. Biedrības "Usmas krasts" projekta iesniegums
„Mājas lapas www.usmasezers.lv papildināšana un informatīvu
materiālu makšķerniekiem izgatavošana.”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1128,68 EUR apmērā ar nosacījumu, ka
projekta iesniedzējs nedrīkst uzsākt projekta īstenošanu, kamēr valsts budžetā
netiek samaksāts nodokļu parāds un Lauku atbalsta dienestā iesniegta Valsts
ieņēmuma dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina, ka šī projekta iesniedzējam
nav nodokļu parāda.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.2.23. Projekts Nr.2.23. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta "BIOR" projekta iesniegums „Latvijas
ihtiofaunas ekspozīcijas papildināšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 10 435,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.2.24. Projekts Nr.2.24. Biedrības "Latvijas makšķerēšanas sporta
federācija"
projekta
iesniegums
„Televīzijas
raidījums
"Makšķerēšanas noslēpumi" TV kanālā RE TV”
1) Piešķirt projektam finansējumu 25 000,00 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.
2.2.25. Projekts Nr.2.25. Biedrības "Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku
asociācija "Dzīvesstāsts" projekta iesniegums „Valdis Brauns. Sienas
kalendārs par Latvijas zvejnieku, jūras un iekšējo ūdeņu tēmu 202021”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4505,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.2.26. Projekts Nr.2.26. Biedrības "Sporta makšķerēšanai" projekta
iesniegums „Informatīvi izglītojošs raidījums - īsfilma "Copes garša"
internetā un Dom TV”
1) Piešķirt projektam finansējumu 21 600,00 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.
2.2.27. Projekts Nr.2.27. Biedrības "Sporta makšķerēšanai" projekta
iesniegums „Sabiedrības informēšanas semināri par zivju resursu
racionālu un saudzīgu izmantošanu”
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 1800,00 EUR
apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju apmaksu, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta
līdzfinansējums, kas nav mazāks par 26,8%:
- norises vietas noma (stāvvieta auto, vieta ar pieeju pie ūdens, wc, apsardze),
3 pasākumi (690 EUR Zivju fonda finansējums);
- semināram nepieciešamā tehniskā aprīkojuma un inventāra noma, 3
pasākumi (390 EUR Zivju fonda finansējums);
- vides reklāmas materiāli, 2 gab. (180 EUR Zivju fonda finansējums);
- nojumes noma, 3 pasākumi (540 EUR Zivju fonda finansējums).
2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.2.28. Projekts Nr.2.28. Biedrības "Zivju gani" projekta iesniegums
„Informatīvi - izglītojošu TV raidījumu "Makšķerē ar Olti" izveide”
1) Piešķirt projektam finansējumu 24 979,62 EUR apmērā ar nosacījumu, ka
projekta iesniedzējs nedrīkst uzsākt projekta īstenošanu, kamēr valsts budžetā
netiek samaksāts nodokļu parāds un Lauku atbalsta dienestā iesniegta Valsts
ieņēmuma dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina, ka šī projekta iesniedzējam
nav nodokļu parāda.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.2.29. Projekts Nr.2.29. Biedrība "Latvijas makšķernieku biedrība"
projekta iesniegums „Sabiedrības informēšana par zivju resursu
racionālu un saudzīgu izmantošanu makšķerēšanas sporta
pasākumos”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
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11.1 un 11.1 4. punktu nepiešķirt atbalstu biedrības "Latvijas makšķernieku biedrība"
projekta iesniegumam „Sabiedrības informēšana par zivju resursu racionālu un
saudzīgu izmantošanu makšķerēšanas sporta pasākumos” un nevērtēt šo projektu, jo
minētajā projektā ir pieprasīts nesamērīgs finansējums projektā paredzētā sabiedrības
informēšanas mērķa sasniegšanai, ko var panākt ar jau esošiem ar Zivju fonda atbalstu
izdotiem materiāliem, un par projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir
pieņēmuši visi Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
2.2.30. Projekts Nr.2.30. SIA “K2 Production” projekta iesniegums
„Dokumentālā filma par Baltijas jūras reņģi”
Neizskatīt SIA “K2 Production” projekta iesniegumu „Dokumentālā filma par Baltijas
jūras reņģi”, jo projektu iesniegusi kapitālsabiedrība (SIA), kas neatbilst Ministru
kabineta 19.12.1995.noteikumu Nr.388 “Zivju fonda nolikums” 16.punktā minētajam
Zivju fonda atbalsta pretendenta statusam.
2.2.31. Projekts Nr.2.31. SIA K2 Production projekta iesniegums „TV
raidījums par apaļo jūras grunduli”
Neizskatīt SIA “K2 Production” projekta iesniegumu „TV raidījums par apaļo jūras
grunduli”, jo projektu iesniegusi kapitālsabiedrība (SIA), kas neatbilst Ministru
kabineta 19.12.1995.noteikumu Nr.388 “Zivju fonda nolikums” 16.punktā minētajam
Zivju fonda atbalsta pretendenta statusam.
Padome papildus par pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju
resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” 2019.gada 1.kārtā iesniegtajiem projektiem nolēma:
1) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 2.2.apakšpunktā
norādītajiem projektiem tiek iesniegts avansa pieprasījums, turpmāk
atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt avansa maksājumu, kas
nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010.
gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"
pieļaujamo avansa apmēra lielumu;
2) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 2.2.apakšpunktā
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. 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 12.03.2019.
veidoja 290 325,60 EUR jeb 31,4 % 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 12.03.2019.” un pieņēma to zināšanai.
4. Dažādi jautājumi
4.1.

par Zivju fonda padomes 2019.gada izbraukuma sēdi

Padome nolēma pārcelt jautājuma par Zivju fonda padomes 2019.gada izbraukuma sēdi
izskatīšanu uz nākamo padomes sēdi.
4.2.

par Zivju fonda valsts budžeta šī gada dotāciju saistībā ar valdībā
izskatīto 2019.gada valsts budžeta projektu

N.Riekstiņš informē padomes locekļus par to, ka valdības apstiprinātajā 2019.gada
valsts budžeta projektā, kas ir iesniegts izskatīšanai Saeimā, paredzēti papildus līdzekļi
207 723 EUR apmērā Zivju fonda 2019.gada valsts budžeta dotācijai. Viņš ierosina, ka
gadījumā, ja minētais papildus finansējums Zivju fondam tiks piešķirts, daļu no tā
varētu izmantot arī pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”
2019.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu finansēšanai, kuriem pēc projektu
sarindošanas atbilstoši padomes vērtējumam pietrūka līdzekļu no pasākuma kārtai
izsludinātā finansējuma.
Padome piekrita N.Riekstiņa ierosinājumam par to, ka gadījumā, ja 2019.gada
valsts budžetā tiktu piešķirti papildus līdzekļi 207 723 EUR apmērā Zivju fonda
2019.gada valsts budžeta dotācijai, lemt par to sadali pa Zivju fonda pasākumiem,
tai skaitā par papildus līdzekļu piešķiršanas iespēju pasākumam “Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”, lai varētu īstenot daļu vai visus no
2019.gada pirmajā kārtā iesniegtajiem projektiem, kuri saņēma pietiekoši augstu
vērtējumu, bet pēc projektu sarindošanas tiem pietrūka līdzekļu no pasākuma
kārtai izsludinātā finansējuma.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš
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