PROTOKOLS
Rīgā
2019.gada 26. novembrī

Nr. 4.1-28e/13/2019
Zivju fonda padomes 196. sēde

Rīgā
sēdes sākums 2019.gada 22.novembrī, plkst.10:00
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi E.Šmite, D.Vilkaste, V.Šantars, R.Derkačs, D.Ustups, A.Maldups,
V.Gabrāns, I.Lielmanis. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi A.Bērziņš, Ē.Urtāns,
M.Švarcs.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2019. gadā.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3. kārtai iesniegto
projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju
fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem.
3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3. kārtai iesniegto
projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu.
4. Dažādi jautājumi
4.1. par izmaiņām Zivju fonda finansēto projektu īstenošanas izmaksās:
4.1.1. Lauku atbalsta dienesta vēstule par izmaiņām Aglonas novada domes
īstenotā projekta “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Pakaļņa,
Biešonu, Okras un Cirīša ezeros” izmaksās;
4.1.2. Lauku atbalsta dienesta vēstule par izmaiņām Smiltenes novada domes
īstenotā projekta “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros”
izmaksās;
4.1.3. zinātniskā institūta “BIOR” iesniegums par izmaiņām projekta
“Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība simpozijā "Food Safety and
Conservation in Inland Fisheries and Aquaculture", Vācijā, Drēzdenē”
izmaksās;
4.1.4. zinātniskā institūta “BIOR” iesniegums par izmaiņām projekta “Mencu
aknu parazītu sugas identifikācija” izmaksās;

4.1.5. Limbažu novada domes iesniegums par izmaiņām projekta “Zivju
resursu aizsardzība Limbažu Lielezerā un Limbažu Dūņezerā” izmaksās;
4.1.6. Lauku atbalsta dienesta vēstule par izmaiņām Pārgaujas novada
pašvaldības īstenotā projekta “Zivju resursu atjaunošana Pārgaujas novada
un Auciema un Raiskuma ezeros” izmaksās.
4.2. par atsevišķu Zivju fonda finansēto projektu īstenošanas termiņa pagarināšanu:
4.2.1. Limbažu novada pašvaldības iesniegums par projekta “Zivju resursu
aizsardzība Limbažu Lielezerā un Limbažu Dūņezerā” īstenošanas
termiņa pagarināšanu;
4.2.2. Riebiņu novada domes iesniegums par projektu „Bukletu un flajeru
"Makšķerēšanas iespējas Riebiņu novadā" maketēšana un izdošana” un
“Mobilās aplikācijas "Makšķerēšanas iespējas Riebiņu novada Rušonas
pagastā" izstrāde” īstenošanas termiņu pagarināšanu.
4.3. par Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas “Dzīvesstāsts” iesniegumu
par projekta “Valdis Brauns. Sienas kalendārs par Latvijas zvejnieku, jūras un
iekšējo ūdeņu tēmu ‘2020 – 2021” īstenošanas termiņa pagarināšanu un
projekta izmaksu tāmes precizēšanu.

Sēdi vadīja: padomes vadītājs N.Riekstiņš.
Sēdi protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecākais referents, Zivju fonda padomes
sekretariāta pārstāvis.
N.Riekstiņš vaicā padomes locekļiem, vai viņiem nav iebildumu pret padomes sēdes
darba kārtību. Nevienam no padomes locekļiem nav iebildumu, un padomes sēdes
darba kārtība tiek apstiprināta.

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2019. gadā.
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju
fonda dotācijas veidošanai 2019.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz 21.11.2019.
veidoja 1 089 399,32 EUR jeb 96,1 % no 2019.gada ieņēmumu plāna, kas aptuveni
atbilst plānotajam.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2019.
līdz 21.11.2019.” un pieņēma to zināšanai.
2) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda 2019.gada valsts budžeta
dotācijas 925 500 EUR izlietojumu līdz 21.11.2019. Viņš norāda, ka, atbalstot
2019.gada pirmajā un otrajā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā iesniegtos
projektus, padome līdz šim ir piešķīrusi Zivju fonda finansējumu kopumā
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891 573,08 EUR apmērā 139 projektu īstenošanai, bet Lauku atbalsta dienests ir
izmaksājis finansējumu 419 126,18 EUR apmērā. Vienlaikus N.Riekstiņš atzīmēja, ka
ir būtisks skaits projektu, kurus atbalsta saņēmēji dažādu iemeslu dēļ nav īstenojuši vai
arī ir īstenojuši daļēji, radot ievērojamu neizmantoto līdzekļu atlikumu.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Zivju fonda 2019.gada valsts budžeta dotācijas 925 500 EUR izlietojums
21.11.2019.” un pieņēma to zināšanai.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3. kārtai
iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes
uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem
N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 12 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3.kārtai. Pasākumam
iesniegtajos projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 92 415,91 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 83 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais
finansējums pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto un pieejamo
atbalsta apmēru.
Uz padomes sēdi bija ieradušies sekojoši projektu iesniedzēju pārstāvji, kas atbilstoši
pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem (projektu
nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 3. punktā un protokola
pielikumā):
1) projekts Nr.3 – S.Buls, Burtnieku novada pašvaldības vecākais inspektors,
E.Ozola, Burtnieku novada pašvaldības dabas resursu speciāliste;
2) projekts Nr.4 un Nr.5 – A.Zeize, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales
reģionālās administrācijas direktore;
3) projekts Nr.12 – A.Maldonis, biedrības “Usmas krasti” zivju resursu
aizsardzības inspektors;
4) projekts Nr.11 – E.Šmite, Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece,
padomes locekle.
Pasākuma projektu iesniegumu 2019.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un atbildes uz
padomes locekļu jautājumiem, kā arī padomes locekļu E.Šmites (projekti Nr. 1-3, 6-10,
12) un V.Šantara (projekti Nr. 4,5,11) sagatavotos atzinumus par iesniegtajiem
projektiem.
N.Riekstiņš attiecībā uz Burtnieku novada pašvaldības projekta Nr.3 “Zivju resursu
aizsardzība Burtnieka ezerā“ iekļauto pozīciju “Spectērps Ursuit Sea Horse” (1 gab.)
ierosina nākamajiem gadiem noteikt kritērijus šādām iegādēm, jo līdz šim padome šāda
veida izmaksas, kas saistītas ar kontrolē iesaistīto personu speciālo apģērbu, ir
atbalstījusi tikai ļoti retos gadījumos. Viņš ierosina pēc visu projektu sarindošanas, kas
tiks veikta pēc projektu vērtēšanas, Burtnieku novada pašvaldības projektu iekļaut
pretendēšanai uz atbalstu kā pēdējo neatkarīgi no šī projekta saņemtā vērtējuma
lieluma, un finansējumu tam piešķirt tikai tādā gadījumā, ja pēc finansējuma iedalīšanas
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pārējiem šajā kārtā iesniegtajiem projektiem vēl būtu pieejams finansējuma
pārpalikums.
Burtnieku novada pašvaldības pārstāvji S.Buls un E.Ozola neiebilst šim N.Riekstiņa
paustajam viedoklim.
Tāpat N.Riekstiņš ierosina atbalstīt tikai pusi jeb 6 gab. no Dabas aizsardzības
pārvaldes projekta Nr.5 “Valsts vides inspektoru tehniskais nodrošinājums zivju
resursu aizsardzībai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā” pozīcijas
“Fotokameras ar videofilmēšanas iekārtām” minētā daudzuma (12.gab.). Viņš uzsver,
ka šāds priekšlikumus ir pasākuma kārtas ierobežotā finansējuma dēļ, kā arī tādēļ, ka
filmēšanu var veikt arī ar minētajā projektā paredzētajiem planšetdatoriem, kā to
norādīja padomes loceklis R.Derkačs kurš pauda uzskatu, ka projekta pozīcija
“Fotokameras ar videofilmēšanas iekārtām” vispār nebūtu iekļaujama, jo tehniski šādu
fotokameru funkcijas var nodrošināt arī planšetdatori.
A.Zeize, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore,
atzīmē, ka ar planšetdatoriem nav iespējams filmēt laivas kustības laikā vai inspektoram
pārvietojoties ar kājām, kā to var darīt ar kameru, bet neiebilst N.Riekstiņa paustajam
viedoklim par fotokameru skaita samazināšanu.
N.Riekstiņš arī ierosina neatbalstīt un nevirzīt tālākai vērtēšanai Ventspils novada
pašvaldības projekta Nr.12 “Marķēšanas sistēmas ieviešana zivju resursu aizsardzībai,
kontrolei un uzraudzībai Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs” pozīcijas “Zvejas
rīku marķējums” - 450 gab. – karodziņš ar atstarojošu elementu” un “Zvejas rīku
marķējums” - 420 gab. – spilgti dzelteni pludi 180 gr.”, jo saskaņā ar Ministru kabineta
02.05.2007. noteikumu Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”
33.2. punktu ir noteiktas atšķirīgas prasības zvejas rīku marķēšanai, kā arī zvejas rīku
atrašanās vietu apzīmēšana ir zvejnieka pienākums. N.Riekstiņš, atsaucoties uz
atzinuma sniedzējas E.Šmites viedokli, norāda, ka no projekta iesnieguma nav īsti
skaidrs, kā bez normatīva regulējuma pašvaldība nodrošinās, ka visi Ventspils novadā
zvejojošie zvejnieki marķēs savus zvejas rīkus ar atstarojošiem karodziņiem un spilgti
dzelteniem pludiem, ja to neprasa attiecīgie Ministru kabineta noteikumi. Padomes
loceklis R.Derkačs atzīmē, ka vispirms Ventspils novada pašvaldībai būtu jāpieņem
saistošie noteikumi, kuros tiktu paredzēta šāda zvejas rīku marķēšana, un tikai tad
varētu vērsties pēc atbalsta Zivju fondā marķējuma iegādei. R.Derkačs uzsver, ka līdz
ar to šādi izdevumi nevar tikt atbalstīti no Zivju fonda līdzekļiem.
A.Maldonis, biedrības “Usmas krasti” zivju resursu aizsardzības inspektors, neiebilst
šim N.Riekstiņa un R.Derkača paustajam viedoklim.
Padome atbalstīja attiecīgos N.Riekstiņa priekšlikumus un projektu apspriešanas gaitā
vienprātīgi nolēma tālākai vērtēšanai ar samazinātu Zivju fonda finansējumu, virzīt
projektu iesniegumu Nr.5 un Nr.12 (samazinātā finansējuma apjomu skatīt lēmumā par
attiecīgajiem projektiem šī protokola 3.punktā). Pārējos projektus (projekti Nr. 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11) padome virzīja vērtēšanai attiecīgajos projektos pieteiktā
finansējuma apmērā.
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3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3. kārtai
iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu
finansējumu
Pēc 2019.gada trešajā iesniegšanas kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumam „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” iesniegto projektu apspriešanas padome pāriet
pie projektu iesniegumu vērtēšanas procedūras.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras aizpilda un paraksta
apliecinājumus, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti
konkrētu projektu vērtēšanā vai ka viņi ir saistīti ar kādu projektu iesniedzējiem, un
iesniedz apliecinājumus padomes sekretariātam.
Kopējā vērtēšanai virzīto 12 projektu finansējuma summa pēc projektu apspriešanā
padomes veiktā pieprasītā finansējuma samazināšanas projektiem Nr.5 un Nr.12 bija
lielāka (88 094,73 EUR) par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu
(83 000 EUR).
Padomes sekretariāta pārstāvis Jānis Ābele informēja, ka sakarā ar atsevišķu Zivju
fonda atbalstīto projektu nerealizēšanu vai daļēju realizēšanu, kā arī, ņemot vērā finanšu
līdzekļu atlikumu pēc projektu realizācijas pabeigšanas, kopējais Zivju fonda atlikums
uz šo brīdi sastāda 88 941,57 EUR.
Ievērojot Zivju fonda finanšu līdzekļu kopējo atlikumu, padome nolēma piešķirt
finansējumu visu to 3.kārtai iesniegto projektu īstenošanai, kuri būs saņēmuši
pietiekošu vērtējumu, lai kvalificētos Zivju fonda atbalstam. Lai to nodrošinātu,
padome nolēma iedalīt papildus kārtai izsludinātajiem 83 000 EUR trūkstošo
finansējumu 5 094,73 EUR apmērā no Zivju fonda neizmantoto līdzekļu atlikuma,
kopumā projektu īstenošanai paredzot 88 094,73 EUR.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas saskaņā ar padomes sekretariāta veikto projektu
iesniegumu vērtēšanas datu apkopojumu, pasākumam „Zivju resursu aizsardzības
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī protokola pielikumā atspoguļoto
novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).
Vērtēšanas rezultātā sarindotie projekti iekļāvās kārtai izsludinātā finansējuma
(83 000 EUR) un padomes sēdē papildus piešķirtā finansējuma (5 094,73) summā.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29.pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju
fonda nolikums” 8.3.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādus lēmumus
par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākuma „Zivju resursu
aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos
izdevumus)” 3.kārtai iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
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3.1.

Projekts Nr.1 Aizputes novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
aizsardzības pasākumu nodrošināšana Aizputes novadā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 4 096,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.

Projekts Nr.2 Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums „Drona
iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai Balvu novadā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 1 885,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzētā bezpilota lidaparāta
(drona) iegādi skatīt padomes papildus nolēmuma 3) punktu šī protokola
3.sadaļas beigās.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.3.

Projekts Nr.3 Burtnieku novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība Burtnieka ezerā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 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.
3.4.

Projekts Nr.4 Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums
„Efektīva un mūsdienīga zivju resursu aizsardzība Latgalē Rāznas
Nacionālajā parkā Rāznas ezerā un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Kurzemē”

1) Piešķirt projektam finansējumu 9 000,00 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.
3.5.

Projekts Nr.5 Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums „Valsts
vides inspektoru tehniskais nodrošinājums zivju resursu aizsardzībai īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā”

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 5 598,50 EUR
apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju apmaksu:
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Planšetdatori ar GPS nodrošinājumu, 12 gab. (3 589,00 EUR Zivju fonda
finansējums);
- Fotokameras ar video filmēšanas iespējām, 6 gab. (2009,50 EUR Zivju
fonda finansējums).
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt projekta izmaksu pozīcijas “Fotokameras ar
video filmēšanas iespējām” (6 gab.) apdrošināšanu par saviem līdzekļiem.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
-

3.6.

Projekts Nr.6 Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2019. gadā, 3. kārta”

1) Piešķirt projektam finansējumu 5 245,23 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzētā bezpilota lidaparāta
(drona) iegādi skatīt padomes papildus nolēmuma 3) punktu šī protokola
3.sadaļas beigās.
3.7.

Projekts Nr.7 Kuldīgas novada pašvaldības projekta iesniegums „Ūdeņu
bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas novadā”

3) Piešķirt projektam finansējumu 2 421,00 EUR apmērā.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.8.

Projekts Nr.8 Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība Limbažu novada ezeros”
Piešķirt projektam finansējumu 5 184,00 EUR apmērā.

3.9.

Projekts Nr.9 Pļaviņu novada domes projekta iesniegums
„Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības un
pārvaldības pasākumu nodrošināšanai Pļaviņu novadā.”

1) Piešķirt projektam finansējumu 2 700,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
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3.10. Projekts Nr.10 Rundāles novada domes projekta iesniegums „Materiāli
tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības uzlabošanai Rundāles
novada ūdenstilpēs”
Piešķirt projektam finansējumu 9 589,80 EUR apmērā.
3.11. Projekts Nr.11 Valsts vides dienesta projekta iesniegums „Operatīvas
piekļuves nodrošināšana LZIKIS datiem un kontroles kapacitātes
uzlabošana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 40 821,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.12. Projekts Nr.12 Ventspils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Marķēšanas sistēmas ieviešana zivju resursu aizsardzībai, kontrolei un
uzraudzībai Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs”
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 555,20 EUR
apmērā, kas nodrošina šādas projekta izmaksu pozīcijas apmaksu:
- Planšetdators (t. sk. maciņš), 2 gab. (555,20 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.
Padome papildus par pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
2019.gada 3.kārtai iesniegtajiem projektiem nolēma:
1) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 3.punktā
norādītajiem projektiem tiek iesniegts avansa pieprasījums, turpmāk
atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt avansa maksājumu, kas
nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010.
gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"
pieļaujamo avansa apmēra lielumu;
2) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 3.punktā
norādītajiem projektiem tiek iesniegts starpmaksājuma pieprasījums,
turpmāk atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt starpmaksājumu, kas
nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010.
gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta
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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) projektos, kuros ir paredzēta bezpilota lidaparātu (dronu) iegāde, projekta
iesniedzējam pirms šo ierīču ekspluatācijas uzsākšanas jānodrošina
personāla kvalificēta apmācība rīcībai ar minētajām ierīcēm un jāsaņem
atbilstošas ierīču garantijas apliecības no ierīču pārdevēja;
4) atbalsta saņēmējiem termiņš pārskata iesniegšanai par Zivju fonda
finansētā projekta īstenošanu ir 2019.gada 15.decembris.
4. Dažādi jautājumi.
4.1.

par izmaiņām Zivju fonda finansēto projektu īstenošanas izmaksās:
4.1.1. Lauku atbalsta dienesta vēstule par izmaiņām Aglonas novada
domes īstenotā projekta “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada
Pakaļņa, Biešonu, Okras un Cirīša ezeros” izmaksās

N.Riekstiņš informē padomi, ka Zemkopības ministrijā ir saņemta Lauku atbalsta
dienesta 07.11.2019. vēstule Nr. 10 9.1-8/19/2647-e, kurā Lauku atbalsta dienests
informē par izmaiņām Aglonas novada domes projekta “Zivju resursu pavairošana
Aglonas novada Pakaļņa, Biešonu, Okras un Cirīša ezeros” (padomes sēdes protokols
Nr. 4.1-28e/2/2019; 2.1.apakšpunkts) izmaksās un problēmām projekta īstenošanas
gaitā, kuru rezultātā no sākotnēji plānoto 27 000 līdaku mazuļu vietā Aglonas novada
ezeros tika ielaisti tikai 6000 līdaku mazuļi.
Padome pieņēma zināšanai Lauku atbalsta dienesta vēstulē sniegto informāciju
par projekta daļēju īstenošanu un piekrita izmaiņām Aglonas novada domes
projektā “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Pakaļņa, Biešonu, Okras un
Cirīša ezeros” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2019; 2.1.apakšpunkts)
izmaksās, kuru rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par 5250
EUR.
4.1.2. Lauku atbalsta dienesta vēstule par izmaiņām Smiltenes novada
domes īstenotā projekta “Zivju resursu pavairošana Smiltenes
novada ezeros” izmaksās
N.Riekstiņš informē padomi, ka Zemkopības ministrijā ir saņemta Lauku atbalsta
dienesta 07.11.2019. vēstule Nr. 10 9.1-8/19/2644-e, kurā Lauku atbalsta dienests
informē par izmaiņām Smiltenes novada domes īstenotā projekta “Zivju resursu
pavairošana Smiltenes novada ezeros” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019;
2.60.apakšpunkts) izmaksās.
Padome pieņēma zināšanai Lauku atbalsta dienesta vēstulē sniegto informāciju
un piekrita izmaiņām Smiltenes novada domes projektā “Zivju resursu
pavairošana Smiltenes novada ezeros” (padomes sēdes protokols Nr. 4.19

28e/3/2019; 2.60.apakšpunkts) izmaksās, kuru rezultātā Zivju fonda finansējuma
atlikums pieaugs par 122,16 EUR.
4.1.3. zinātniskā institūta “BIOR” iesniegums par izmaiņām projekta
“Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība simpozijā "Food
Safety and Conservation in Inland Fisheries and Aquaculture",
Vācijā, Drēzdenē” izmaksās
N.Riekstiņš informē padomi, ka Zemkopības ministrijā ir saņemts zinātniskā institūta
“BIOR” 11.11.2019. iesniegums Nr. 1-6/1267-e, kurā zinātniskais institūts “BIOR”
lūdz saskaņot izmaiņas projekta “Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība
simpozijā "Food Safety and Conservation in Inland Fisheries and Aquaculture", Vācijā,
Drēzdenē” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2019; 2.1.5.apakšpunkts) izmaksās.
Padome pieņēma zināšanai Zinātniskā institūta „BIOR” iesniegumā sniegto
informāciju un piekrita izmaiņām projekta “Zinātniskā institūta „BIOR”
pārstāvja dalība simpozijā "Food Safety and Conservation in Inland Fisheries and
Aquaculture", Vācijā, Drēzdenē” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2019;
2.1.6.apakšpunkts) tāmē, kuru rezultātā projekta izmaksas palielinās par
147,45 EUR un kuras sedz zinātniskais institūts “BIOR”.
4.1.4. zinātniskā institūta “BIOR” iesniegums par izmaiņām projekta
“Mencu aknu parazītu sugas identifikācija” izmaksās
N.Riekstiņš informē padomi, ka Zemkopības ministrijā ir saņemts zinātniskā institūta
“BIOR” 12.11.2019. iesniegums Nr. 1-6/1269-e, kurā zinātniskais institūts “BIOR”
lūdz saskaņot izmaiņas projekta “Mencu aknu parazītu sugas identifikācija” (padomes
sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2019; 2.1.5.apakšpunkts) izmaksās.
Padome pieņēma zināšanai Zinātniskā institūta „BIOR” iesniegumā sniegto
informāciju un piekrita izmaiņām projekta “Mencu aknu parazītu sugas
identifikācija” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/4/2019; 2.2.3.apakšpunkts)
tāmē, kuru rezultātā projekta izmaksas palielinās par 2,14 EUR un kuras sedz
zinātniskais institūts “BIOR”.
4.1.5. Limbažu novada domes iesniegums par izmaiņām projekta “Zivju
resursu aizsardzība Limbažu Lielezerā un Limbažu Dūņezerā”
izmaksās
N.Riekstiņš informē padomi, ka Zemkopības ministrijā ir saņemts Limbažu novada
domes 29.10.2019. iesniegums Nr. 10.8.38.1/19/108, kurā Limbažu novada dome lūdz
saskaņot izmaiņas projekta “Zivju resursu aizsardzība Limbažu Lielezerā un Limbažu
Dūņezerā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/10/2019; 3.8.apakšpunkts) izmaksās.
Padome pieņēma zināšanai Limbažu novada domes iesniegumā sniegto
informāciju un piekrita izmaiņām projekta “Zivju resursu aizsardzība Limbažu
Lielezerā un Limbažu Dūņezerā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/10/2019;
3.8.apakšpunkts) izmaksās, kuru rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums
pieaugs par 1611,57 EUR..
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4.1.6. Lauku atbalsta dienesta vēstule par izmaiņām Pārgaujas novada
pašvaldības īstenotā projekta “Zivju resursu atjaunošana Pārgaujas
novada un Auciema un Raiskuma ezeros” izmaksās
N.Riekstiņš informē padomi, ka Zemkopības ministrijā ir saņemta Lauku atbalsta
dienesta 21.11.2019. vēstule Nr. 10 9.1-8/19/2756-e, kurā Lauku atbalsta dienests
informē par izmaiņām Pārgaujas novada pašvaldības projekta “Zivju resursu
atjaunošana Pārgaujas novada un Auciema un Raiskuma ezeros” (padomes sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/3/2019; 2.45.apakšpunkts) izmaksās.
Padome pieņēma zināšanai Lauku atbalsta dienesta vēstulē sniegto informāciju
un piekrita izmaiņām Pārgaujas novada pašvaldības projekta “Zivju resursu
atjaunošana Pārgaujas novada un Auciema un Raiskuma ezeros” (padomes sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/3/2019; 2.45.apakšpunkts) izmaksās, kuru rezultātā Zivju
fonda finansējuma atlikums pieaugs par 500 EUR.

4.2.

par atsevišķu Zivju fonda finansēto projektu īstenošanas termiņa
pagarināšanu:
4.2.1. Limbažu novada pašvaldības iesniegums par projekta “Zivju
resursu aizsardzība Limbažu Lielezerā un Limbažu Dūņezerā”
īstenošanas termiņa pagarināšanu

N.Riekstiņš informē padomi par Limbažu novada domes 15.11.2019.iesniegumu
Nr. 10.8.38.1/19/129, ar kuru šī pašvaldība lūdz pagarināt projekta “Zivju resursu
aizsardzība Limbažu Lielezerā un Limbažu Dūņezerā” (padomes sēdes protokols Nr.
4.1-28e/10/2019, 3.8.apakšpunkts) realizācijas termiņu līdz 15.12.2019., jo tehniskas
neprecizitātes dēļ parakstīšanai nosūtītais līgums tika nosūtīts uz adresi, kas nav
uzņēmuma faktiskā adrese, un rezultātā līgums noslēgts un pasūtījuma izpilde uzsākta
tikai šī gada novembra sākumā.
Padome, ņemot vērā Limbažu novada domes iesniegumu, nolēma neiebilst, ka
projekta „Zivju resursu aizsardzība Limbažu Lielezerā un Limbažu Dūņezerā”
(padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/10/2019, 3.8.apakšpunkts) īstenošanas beigu
termiņš tiek noteikts līdz 2019.gada 15.decembrim.
4.2.2. Riebiņu novada domes iesniegums par projektu „Bukletu un flajeru
"Makšķerēšanas iespējas Riebiņu novadā" maketēšana un izdošana”
un “Mobilās aplikācijas "Makšķerēšanas iespējas Riebiņu novada
Rušonas pagastā" izstrāde” īstenošanas termiņu pagarināšanu
N.Riekstiņš informē padomi par Riebiņu novada domes 19.11.2019.iesniegumu
Nr. 1.3.-08/637, ar kuru šī pašvaldība lūdz pagarināt projekta “Bukletu un flajeru
"Makšķerēšanas iespējas Riebiņu novadā" maketēšana un izdošana” (padomes sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.21.apakšpunkts) realizācijas termiņu līdz 15.12.2019.,
un projekta “Mobilās aplikācijas "Makšķerēšanas iespējas Riebiņu novada Rušonas
pagastā" izstrāde” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.20.apakšpunkts)
realizācijas termiņu līdz 31.03.2020., jo pašvaldībā neveiksmīgas komunikācijas dēļ
attiecīgais Zivju fonda padomes lēmums par minēto projektu apstiprināšanu nebija
savlaicīgi nonācis pie projektu vadītājas.
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Padome, ņemot vērā Riebiņu novada domes iesniegumu, nolēma:
1) neiebilst, ka projekta „Bukletu un flajeru "Makšķerēšanas iespējas
Riebiņu novadā" maketēšana un izdošana” (padomes sēdes protokols Nr.
4.1-28e/3/2019, 2.21.apakšpunkts) īstenošanas beigu termiņš tiek noteikts
līdz 2019.gada 15.decembrim;
2) neatbalstīt projekta “Mobilās aplikācijas "Makšķerēšanas iespējas
Riebiņu novada Rušonas pagastā" izstrāde” (padomes sēdes protokols Nr.
4.1-28e/3/2019, 2.20.apakšpunkts) realizācijas termiņa pagarinājumu līdz
31.03.2020., jo 2019.gadā projektiem piešķirtie Zivju fonda līdzekļi ir
jāizlieto līdz 2019.gada beigām;
3) pieņemt zināšanai, ka 2) punktā minētā projekta nerealizēšanas rezultātā
Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par 9 771 EUR.

4.3.

par Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas “Dzīvesstāsts”
iesniegumu par projekta “Valdis Brauns. Sienas kalendārs par Latvijas
zvejnieku, jūras un iekšējo ūdeņu tēmu ‘2020 – 2021” īstenošanas termiņa
pagarināšanu un projekta izmaksu tāmes precizēšanu

N.Riekstiņš informē padomi par Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas
“Dzīvesstāsts” 20.11.2019.iesniegumu, ar kuru šī pašvaldība lūdz pagarināt projekta
“Valdis Brauns. Sienas kalendārs par Latvijas zvejnieku, jūras un iekšējo ūdeņu tēmu
‘2020 – 2021” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2019, 2.2.25.apakšpunkts)
realizācijas termiņu līdz 15.12.2019. un mainīt projekta iesnieguma izmaksu pozīcijas
“Fotogrāfiju apstrāde” nosaukumu uz nosaukumu “Fotogrāfiju sagatavošana”, kā arī
izmaksu pozīcijas “Foto ieskenēšana” nosaukumu uz nosaukumu “Fotogrāfēšanas
izdevumi”.
Padome, ņemot vērā Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas
“Dzīvesstāsts” iesniegumu, nolēma neiebilst, ka projekta „Valdis Brauns. Sienas
kalendārs par Latvijas zvejnieku, jūras un iekšējo ūdeņu tēmu ‘2020 – 2021”
(padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2019, 2.2.25.apakšpunkts) īstenošanas
beigu termiņš tiek noteikts līdz 2019.gada 15.decembrim un projekta iesnieguma
izmaksu pozīcijas “Fotogrāfiju apstrāde” nosaukums tiek mainīts uz nosaukumu
“Fotogrāfiju sagatavošana”, kā arī izmaksu pozīcijas “Foto ieskenēšana”
nosaukums tiek mainīts uz nosaukumu “Fotogrāfēšanas izdevumi”.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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