PROTOKOLS
Rīgā
2019.gada 5.novembrī

Nr. 4.1-28e/11/2019
Zivju fonda padomes 195. sēde

Rīgā
sēdes sākums 2019.gada 31.oktobrī, plkst.10:00
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi E.Šmite, D.Vilkaste, V.Šantars, A.Bērziņš, R.Derkačs, D.Ustups,
V.Gabrāns, I.Lielmanis. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi A.Maldups, Ē.Urtāns,
M.Švarcs.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2019. gadā.
2. Pasākumu 2. kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem
2.1. pasākums “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem,
to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”;
2.2. pasākums “Pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšana
zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību
nodrošināšanā”.
3. Pasākumu 2. kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
3.1. pasākums “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem,
to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”;
3.2. pasākums “Pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšana
zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību
nodrošināšanā”.
4. Zivju fonda atzinības raksta kandidātu izvērtēšana un lēmuma par atzinības
rakstu piešķiršanu pieņemšana.
5. Par Zivju fonda finanšu līdzekļu neizlietotā atlikuma apmēru un iespējamo
Zivju fonda pasākuma kārtas izsludināšanu.
6. Dažādi jautājumi
6.1. par priekšlikumiem Ministru kabineta noteikumu projektam “Grozījumi
Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem"” saistībā ar projektu vērtēšanas kritērijiem;
6.2. par atsevišķu Zivju fonda finansēto projektu atsaukšanu:

6.2.1. Limbažu novada pašvaldības iesniegums par projektu “Zivju resursu
pavairošana Limbažu Dūņezerā” un “Zivju resursu pavairošana
Augstrozes Lielezerā” neīstenošanu;
6.2.2. biedrības “Saldus makšķernieku klubs” iesniegums par projekta “Zivju
resursu pavairošana Pakuļu ūdenskrātuvē 2019” neīstenošanu;
6.2.3. Ādažu novada domes iesniegums par projektu “Zivju resursu
pavairošana Ādažu novada Vējupē”, “Zivju resursu pavairošana Ādažu
novada Mazajā Baltezerā” un “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada
Lielajā Baltezerā” neīstenošanu;
6.2.4. Engures novada domes iesniegums par projekta “Engures novada
Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un
papildināšana” neīstenošanu;
6.2.5. Dagdas novada pašvaldības iesniegums par projekta “Zivju resursu
pavairošana Dagdas novada Olovecas un Kairīšu ezeros” neīstenošanu;
6.2.6. Krāslavas novada domes iesniegums par projekta “Zandarta mazuļu
ielaišana Krāslavas novada Lejas un Cārmaņa ezeros” neīstenošanu;
6.2.7. sabiedriskās vides pārvaldes “Durbe” iesniegums par projekta “Zivju
mazuļu papildināšana Durbes ezerā” neīstenošanu;
6.2.8. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība”
iesniegums par projekta “Zivju resursu atražošana un pavairošana Vērēmu
pagasta Adamovas ezerā” neīstenošanu;
6.2.9. Jēkabpils pilsētas pašvaldības iesniegums par projekta “Zivju mazuļu
piegāde un ielaišana, Radžu ūdenskrātuves zivju resursu papildināšanai
Jēkabpils pilsētas teritorijā” neīstenošanu.
6.3. par atsevišķu Zivju fonda finansēto projektu īstenošanas termiņa pagarināšanu:
6.3.1. Višķu pagasta pārvaldes iesniegums par projekta “Višķu ezera zivju
resursu papildināšana” īstenošanas termiņa pagarināšanu;
6.3.2. Krustpils novada pašvaldības iesniegums par projektu “Līdaku mazuļu
ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2019. gadā”, “Līdaku mazuļu
ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā 2019. gadā”, “Līdaku mazuļu
ielaišana Krustpils novada Laukezerā 2019. gadā” un “Līdaku mazuļu
ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā 2019. gadā” īstenošanas termiņa
pagarināšanu;
6.3.3. Limbažu novada pašvaldības iesniegums par projekta “Dabisko
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Svētupē Limbažu novada teritorijā”
īstenošanas termiņa pagarināšanu;
6.3.4. Zinātniskā institūta “BIOR” iesniegums par projekta “Latvijas zušu
novērtējums pirms migrācijas uz Sargasu jūru” īstenošanas termiņa
pagarināšanu;
6.3.5. Grobiņas novada domes iesniegums par projekta “Līdaku krājuma
pavairošana Liepājas ezerā” īstenošanas termiņa pagarināšanu.
6.4. par zinātniskā institūta “BIOR” iesniegumu par izmaiņām projekta “Zinātniskā
institūta „BIOR” pārstāves dalība kursos „Genetics in support of fisheries and
aquaculture management”, Portugālē” izmaksās;
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6.5. par Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas lūgumu pagarināt apliecinājuma
iesniegšanas termiņu Lauku atbalsta dienestā par apņemšanos projektu
“Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenot ar
samazinātu finansējumu;
6.6. par Burtnieku novada pašvaldības iesniegumu par projekta “Ekspozīcijas
“Burtnieka ezera zivis” izveide” izmaksu izmaiņām;
6.7. par Lauku atbalsta dienesta jautājumu par zivju mazuļiem, kas projekta
īstenošanai piegādāti no Igaunijas.
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 30.10.2019.
veidoja 1 029 560,06 EUR jeb 90,9 % 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 30.10.2019.” un pieņēma to zināšanai.
2) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda 2019.gada valsts budžeta
dotācijas 925 500 EUR izlietojumu līdz 30.10.2019. Viņš norāda, ka, atbalstot
2019.gada pirmajā un otrajā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā iesniegtos
projektus, padome līdz šim ir piešķīrusi Zivju fonda finansējumu kopumā
873 488,01 EUR apmērā 135 projektu īstenošanai, bet Lauku atbalsta dienests ir
izmaksājis finansējumu 332 627,98 EUR apmērā.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Zivju fonda 2019.gada valsts budžeta dotācijas 925 500 EUR izlietojums
30.10.2019.” un pieņēma to zināšanai.
2. Pasākumu 2. kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem
2.1.

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

N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti pieci projektu iesniegumi, kas
atbilstoši izsludinātajiem nosacījumiem ir iesniegti pasākumam “Sabiedrības
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informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2019. gada projektu iesniegšanas otrajā kārtā.
Savukārt par biedrības “Analītiskās žurnālistikas darbnīca 6K” iesniegto projekta
iesniegumu Nr.1.1. “Piekrastes zvejniecība – riski un iespējas” N.Riekstiņš norāda, ka
padome to nevar izskatīt, jo atbilstoši Lauku atbalsta dienesta sniegtajai informācijai
šis projekta iesniegums parakstīts 19.10.2019. plkst.1:55 un nosūtīts uz Lauku atbalsta
dienesta oficiālo e-pasta adresi lad@lad.gov.lv 19.10.2019. plkst.2:04. Tas nozīmē, ka
šis projekta iesniegums ir iesniegts pēc oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
izsludinātā pasākumu kārtas gala termiņa (18.10.2019.) un neizpilda Ministru kabineta
2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem" 8.1.apakšpunktā noteikto
administratīvo kritēriju “projekts ir iesniegts noteiktajā termiņā”, kurš ir viens no
kritērijiem, pēc kuriem Lauku atbalsta dienests vērtē iesniegtos projektus.
Pēc apspriešanās padome saistībā ar N.Riekstiņa iepriekš konstatēto faktu par
biedrības “Analītiskās žurnālistikas darbnīca 6K” novēloti iesniegto projekta
iesniegumu “Piekrastes zvejniecība – riski un iespējas”, kas pamatots ar Lauku
atbalsta dienesta sniegto informāciju, nolēma nevērtēt minēto projektu un
nepiešķirt tam Zivju fonda finansējumu sakarā ar projektu iesniegšanai noteiktā
termiņa neievērošanu (padomes lēmumu skat. arī šī protokola 3.1.1.apakšpunktā)
Pasākumam iesniegtajos pārējos piecos projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums
ir 20 236,30 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 55 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais
finansējums nepārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto un
pieejamo atbalsta apmēru.
Uz padomes sēdi bija ieradušies sekojoši projektu iesniedzēju pārstāvji, kas atbilstoši
pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem (projektu
nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 2.2.apakšpunktā un
protokola pielikumā):
1) projekts Nr.1.1. – A.Duntava, biedrības “Analītiskās žurnālistikas darbnīca 6K”
valdes locekle;
2) projekts Nr. 1.2. – G.Šīmanis, biedrības “Bibliokuģis "Krišjānis Valdemārs"”
valdes loceklis;
3) projekts Nr. 1.3., 1.4. – A.Rudzinskis, biedrības “Copes lietas” valdes
priekšsēdētājs;
4) projekts Nr.1.6. – J.Remess, Limbažu novada pašvaldības aģentūras “ALDA”
direktors.
Pasākuma 2019.gada otrajā 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.1.1., 1.2.), V.Gabrāna
(projekti Nr.1.3., 1.4.), D.Vilkastes (projekts Nr.1.5.) un V.Šantara (projekts Nr.1.6.)
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 10 000 EUR un ka, ievērojot īso pasākumu kārtas
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īstenošanas termiņu, no pasākuma kārtai pieejamajiem līdzekļiem atbalsts nav
paredzēts video projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas
utml.), periodiskām publikācijām un radio raidījumiem.
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma nevirzīt tālākai vērtēšanai
projektu Nr.1.1. (skatīt lēmuma skaidrojumu šī apakšpunkta sākumā), kā arī projektus
1.3. un 1.4. (iemeslus projekta noraidīšanai un nevirzīšanai tālākai vērtēšanai skatīt
lēmumā par katru attiecīgo projektu šī protokola 3.1.3. un 3.1.4. apakšpunktos).
Pārējos projektus (projekti Nr.1.2., 1.5., 1.6.) padome virzīja vērtēšanai attiecīgajos
projektos pieteiktā finansējuma apmērā.
2.2.

pasākums “Pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu
iesaistīšana zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kontroles darbību nodrošināšanā”.

N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīts viens projekta iesniegums, kas
iesniegts pasākuma „Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta
pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā” 2019.gada 2.kārtai. Pasākumam iesniegtajā Valsts vides dienesta
projektā norādītā Valsts kasē ieņemtā kopējā naudas summa ir 4040,00 EUR, tomēr
saskaņā ar padomes sekretariāta pārbaudītajiem Sodu reģistra un Valsts kases datiem
Valsts kasē faktiski ieņemtā kopējā naudas summa ir 2910,05 EUR, no kuras atbilstoši
Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr.388 “Zivju fonda nolikums”
8.4.apakšpunktam izmaksājami būtu 40% jeb 1164,02 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 2000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajā projektā pieprasītais
finansējums nepārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto un
pieejamo atbalsta apmēru.
Padomes sekretariāta pārstāvis J.Ābele informē padomes locekļus par projekta
iesnieguma pārbaudes rezultātā iegūtajiem datiem par faktiski ieņemto naudas summu,
kas reāli izrādījusies mazāka par projektā sākotnēji norādīto summu.
3. Pasākumu 2. kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
3.1.

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

Pēc 2019.gada otrajā iesniegšanas kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumam „Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 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.
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Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas saskaņā ar padomes sekretariāta veikto projektu
iesniegumu vērtēšanas datu apkopojumu, pasākumam „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).
Kopējā vērtēšanai virzīto piecu projektu finansējuma summa pēc projektu Nr.1.1., 1.3.
un 1.4. nevirzīšanas tālākai vērtēšanai bija mazāka (16 921,05 EUR) par pasākuma
iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (55 000 EUR).
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas vērtējuma rezultātā sarindotie pārējie projekti
(projekti Nr. 1.2., 1.5., 1.6.) iekļāvās kārtai izsludinātā finansējuma summā.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29.pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju
fonda nolikums” 8.6.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādus lēmumus
par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākuma „Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2.kārtai iesniegtajiem projektu
iesniegumiem:
3.1.1. Projekts Nr.1.1. Biedrības “Analītiskās žurnālistikas darbnīca 6K”
projekta iesniegums „Piekrastes zvejniecība – riski un iespējas”
Neizskatīt biedrības “Analītiskās žurnālistikas darbnīca 6K” projekta iesniegumu
„Piekrastes zvejniecība – riski un iespējas”, jo nav izpildīts Ministru kabineta 2010.
gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem" 8.1.apakšpunktā
noteiktais administratīvais kritērijs par projekta iesniegšanu noteiktajā termiņā.
3.1.2. Projekts Nr.1.2 Biedrības „Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs””
projekta iesniegums „Grāmatas “Piemares zveji uzvelk buras”
izdošana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 190,75 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.
3.1.3. Projekts Nr.1.3 Biedrības "Copes lietas" projekta iesniegums
„Kalendārs makšķerniekiem 2020. gadam”
Nepiešķirt atbalstu biedrības “Copes lietas” projekta iesniegumam „Kalendārs
makšķerniekiem 2020. gadam” un nevērtēt šo projektu, jo atbilstoši Lauku atbalsta
dienesta sniegtajai informācijai projektā konstatēta interešu konflikta situācija tālāk
norādīto apstākļu dēļ.
Projekta ietvaros paredzētais kalendārs tiks izplatīts kopā ar SIA "Žurnālu izdevniecība
Lilita" (SIA "Lilita") izdoto žurnālu "Copes lietas", kā arī izdotie kalendāri būs pieejami
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tirdzniecībā, kur tie būs nopērkami par EUR 1,80 gab. Projektu līdzfinansē SIA "Lilita"
un žurnālu "Copes lietas" izdod SIA "Lilita", bet saskaņā ar LURSOFT datu bāzi
biedrības "Copes lietas" personas, kurām ir tiesības biedrību pārstāvēt atsevišķi ir
G.Mucenieks un A.Rudzinskis. Savukārt SIA "Lilita" valdes loceklis ir G.Mucenieks
un dalībnieki ar 50% kapitāldaļām ir G.Mucenieks un A.Rudzinskis.
Saskaņā ar 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma
procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” 12.punktu un
12.1.apakšpunktu, finansējuma saņēmējs un piegādātājs atrodas interešu konfliktā, ja
finansējuma saņēmējs, tā dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis,
ir piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs.
Par projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu pieņēma visi Zivju fonda
padomes locekļi, kas piedalījās Zivju fonda padomes sēdē.
3.1.4. Projekts Nr.1.4. Biedrības "Copes lietas" projekta iesniegums
„Satura veidošana portālam www.copeslietas.lv”
Nepiešķirt atbalstu biedrības “Copes lietas” projekta iesniegumam „Satura veidošana
portālam www.copeslietas.lv” un nevērtēt šo projektu, jo atbilstoši Lauku atbalsta
dienesta sniegtajai informācijai projektā konstatēta interešu konflikta situācija tālāk
norādīto apstākļu dēļ.
Projektu līdzfinansē SIA "Lilita" un SIA "Lilita" ir portāla www.copeslietas.lv
uzturētājs, bet saskaņā ar LURSOFT datu bāzi biedrības "Copes lietas" personas, kurām
ir tiesības biedrību pārstāvēt atsevišķi ir G.Mucenieks un A.Rudzinskis. Savukārt SIA
"Lilita" valdes loceklis ir G.Mucenieks un dalībnieki ar 50% kapitāldaļām ir
G.Mucenieks un A.Rudzinskis.
Saskaņā ar 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma
procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” 12.punktu un
12.1.apakšpunktu, finansējuma saņēmējs un piegādātājs atrodas interešu konfliktā, ja
finansējuma saņēmējs, tā dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis,
ir piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs.
Par projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu pieņēma visi Zivju fonda
padomes locekļi, kas piedalījās Zivju fonda padomes sēdē.
3.1.5. Projekts Nr.1.5 Liepājas 15.vidusskolas atbalsta biedrības projekta
iesniegums „Starptautiskā jauniešu konference "Zivsaimniecībai ir
piemērota tikai veselīga Baltijas jūras vide!"”
1) Piešķirt projektam finansējumu 7 088,70 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam izvērtēt lietderību projekta problēmas risinājuma
aprakstā un projekta uzdevumos minētās vēstules par Baltijas jūras atjaunošanai
vitāli svarīgiem veicamiem darbiem nosūtīšanai Eiropas Savienības institūcijām
un vides un klimata aktīvistiem ārpus Latvijas tā vietā, lai izmantotu iespēju
vērsties pie vietējām atbildīgajām institūcijām un attiecīgām amatpersonām.
3) 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
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posms tiktu īstenots un pēc tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība
(fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības
dokumentiem), un šādu starpmaksājumu paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu
noslēgtais līgums.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.1.6. Projekts Nr.1.6 Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Informatīvo pasākumu kopums "Makšķernieku, zvejnieku un
sabiedrības loma zivsaimniecībā"”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4641,60 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam līdz 2019.gada 15. novembrim iesniegt projektā minēto
informāciju, kas paredzēta izvietošanai uz stendiem un publicēšanai bukletā,
saskaņošanai Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā
institūtā BIOR un Valsts vides dienestā.
3.2.

pasākums “Pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu
iesaistīšana zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kontroles darbību nodrošināšanā”

Padomes locekļi aizpilda un paraksta apliecinājumus, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ
varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētā projekta vērtēšanā vai ka viņi ir saistīti
ar projekta iesniedzēju, un iesniedz apliecinājumus padomes sekretariātam.
Pamatojoties uz padomes 20.09.2019.sēdē pieņemto lēmumu (padomes
20.09.2019.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/10/2019; 4.2. apakšpunkts) par pasākumam
“Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu
iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā (maksājumu
pieteikumiem par 2018.gadu)” indikatīvi noteikto finansējuma apjomu un pasākumam
izsludināto projektu pieteikšanas kārtu no 04.10.2019. līdz 18.10.2019., tika saņemts
Valsts vides dienesta projekta iesniegums. Lai tiktu nodrošināta Ministru kabineta
19.12.1995. noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums” (turpmāk – Zivju fonda
nolikums) 8.4.apakšpunkta izpilde par atbalsta maksājumiem par pašvaldību un Valsts
vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanā, padome nolēma:
atbilstoši padomes sekretariāta pārbaudītajiem Sodu reģistra un Valsts kases
datiem, apstiprināt 1164,02 EUR izmaksu Valsts vides dienestam, kas atbilstoši
Zivju fonda nolikuma 8.4.apakšpunktam sastādītu 40% no faktiski Valsts kasē
ieskaitītās soda naudas summas par pašvaldības pilnvaroto personu 2018.gadā
patstāvīgi atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.
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4. Zivju fonda atzinības raksta kandidātu izvērtēšana un lēmuma par atzinības
rakstu piešķiršanu pieņemšana.
N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka padomes sekretariātā ir saņemti četri
pieteikumi, kuros ir rosināta četru personu apbalvošana ar Zivju fonda atzinības rakstu,
tai skaitā:
1) Valsts vides dienesta ģenerāldirektore E.Baklāne-Ansberga ir ierosinājusi apbalvot
Eduardu Sproģi, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Jūras kontroles
daļas vecāko inspektoru.
2) Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” direktors
A.Bērziņš ir ierosinājis ar Zivju fonda atzinības rakstu apbalvot šādas personas:
- Brigitu Kalniņu, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
“BIOR” zivju audzētavas “Tome” filiāles “Pelči” zivkopi;
- Kasparu Abersonu, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
“BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta Iekšējo ūdeņu un zivju resursu
atražošanas nodaļas pētnieku.
3) D.Eizenberga no biedrības “Jūrkante” ir ierosinājusi apbalvot Jāni Krūmiņu,
piekrastes zvejnieku, SIA “Aļģes” īpašnieku un Salacgrīvas novada pašvaldības
zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās padomes locekli.
N.Riekstiņš piedāvā padomes locekļiem izvērtēt iesniegumos ierosināto kandidatūru
iespējamo atbalstīšanu apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu, ņemot vērā Zivju
fonda atzinības raksta nolikumu, kurā ir noteikts, ka atzinības rakstu pasniedz ne vairāk
kā trīs personām viena kalendārā gada laikā. Padomes locekļi E.Šmite, A.Bērziņš un
D.Ustups, kuri pārstāv institūcijas, kas izvirzījušas kandidātus, Zivju fonda atzinības
raksta kandidātus nevērtēja.
Padome pēc izvirzīto kandidatūru apspriešanas un vispusīgas izvērtēšanas nolēma
2019. gadā piešķirt Zivju fonda atzinības rakstu un balvu 1298,70 EUR vērtībā
katrai no šādām personām:
1) Eduardam Sproģim, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta
Jūras kontroles daļas vecākajam inspektoram;
2) Brigitai Kalniņai, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” filiāles “Pelči” zivkopei;
3) Jānim Krūmiņam, piekrastes zvejniekam, SIA “Aļģes” īpašniekam un
Salacgrīvas novada pašvaldības zvejnieku un makšķernieku konsultatīvās
padomes loceklim.
Padome pilnvaroja Zemkopības ministriju organizēt Zivju fonda atzinības rakstu
noformēšanu un pasniegšanu.
5. Par Zivju fonda finanšu līdzekļu neizlietotā atlikuma apmēru un iespējamo
Zivju fonda pasākuma kārtas izsludināšanu.
N.Riekstiņš informē, ka, ņemot vērā galvenokārt vairākus neīstenotus zivju
pavairošanas projektus (skat. šī protokola 6.2.apakšpunktu) un nelielu pieteikto
projektu skaitu pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2.kārtai,
ir izveidojies ap 83 000 EUR liels Zivju fonda līdzekļu atlikums. Šī iemesla dēļ viņš
9

ierosina izsludināt trešo kārtu Zivju fonda pasākumam “Zivju resursu aizsardzības
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība”.
Padome nolēma atbalstīt N.Riekstiņa priekšlikumu un izsludināt oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” projektu iesniegumu iesniegšanas 2019.gada trešo kārtu Zivju
fonda pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)” – no 2019.gada 4.novembra līdz 2019.gada
13.novembrim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 83 000 EUR un ievērojot
šādus nosacījumus:
projektos, kuros paredzēta tehnisko līdzekļu iegāde kontroles pasākumu
nodrošināšanai, tiek noteikts šāds maksimālais Zivju fonda finansējuma atbalsta apmērs
(neskaitot projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, kas netiek ierobežots) vienas
tehniskās vienības iegādei:
i
Kvadricikls, sniega motocikls vai cits transporta līdzeklis
(tai skaitā ūdensmotocikls) kura iegādi pieļauj Zivju
10000 EUR
fonda atbalsta nosacījumi
ii
RIB tipa laiva:
- iekšējiem ūdeņiem
1500 EUR
- jūras ūdeņiem
5500 EUR
iii
Stiklšķiedras vai alumīnija laiva
9000 EUR
iv
Laivas dzinējs
- izmantošanai iekšējos ūdeņos
3500 EUR
- izmantošanai jūras ūdeņos
5500 EUR
v
Drons ar komplektāciju un apmācības nodrošinājumu
6000 EUR
vi
Tālskatis
450 EUR
vii
Nakts redzamības monoklis
2500 EUR
viii
Video kamera ar SD kartēm
400 EUR
ix
Termokameras
3000 EUR
x
GoPro kameras ar komplektāciju
500 EUR
xi
Meža kameras ar komplektāciju
300 EUR
xii
Eholote ar iekšējiem ūdeņiem izmantojamu GPS
3000 EUR
xiii
Eholote ar jūras ūdeņiem izmatojamu radiosistēmu
9000 EUR
xiv
Rokas GPS ar komplektāciju
600 EUR
UZMANĪBU! Projektu iesniedzējiem jāņem vērā, ka projektos norādītais projekta
iesniedzēja konkrētais līdzfinansējuma apmērs un tā izlietojums projektā paredzētiem
mērķiem pabeidzot projektu jāpierāda ar atbilstošiem finanšu dokumentiem. Ja Lauku
atbalsta dienests, pārbaudot iesniegtos dokumentus, konstatēs, ka līdzfinansējums ir
bijis mazāks, nekā sākotnēji norādīts projekta pieteikumā, tad Zivju fonda padome
izskatīs jautājumu par proporcionālu projektam apstiprinātā Zivju fonda finansējuma
samazinājumu.
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6. Dažādi jautājumi
6.1.

par priekšlikumiem Ministru kabineta noteikumu projektam “Grozījumi
Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem"” saistībā ar projektu vērtēšanas kritērijiem

Padome apspriež Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta sagatavotā
Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta
02.03.2010.noteikumos Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”” (turpmāk – noteikumi
Nr.215) daļu, kurā atspoguļotas izmaiņas projektu vērtēšanas kritērijos.
Pēc domu apmaiņas padome nolēma atbalstīt Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu
“Grozījumi Ministru kabineta 02.03.2010.noteikumos Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem”” pielikumu, kas attiecas uz projektu vērtēšanas kritērijiem un
aicināja Zemkopības ministriju veikt tālākās nepieciešamās darbības Ministru
kabineta noteikumu projekta virzības nodrošināšanai.
6.2.

par atsevišķu Zivju fonda finansēto projektu atsaukšanu
6.2.1. Limbažu novada pašvaldības iesniegums par projektu “Zivju
resursu pavairošana Limbažu Dūņezerā” un “Zivju resursu
pavairošana Augstrozes Lielezerā” neīstenošanu

N.Riekstiņš informē padomi par Limbažu novada pašvaldības 17.10.2019.iesniegumu
Nr. 10.8.38.1/19/100, ar kuru Limbažu novada pašvaldība dara zināmus apstākļus, kuru
dēļ tā nespēj īstenot projektus “Zivju resursu pavairošana Limbažu Dūņezerā”
(padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.38.apakšpunkts) un “Zivju resursu
pavairošana Augstrozes Lielezerā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019,
2.39.apakšpunkts).
Padome nolēma pieņemt zināšanai Limbažu novada pašvaldības iesniegumu par
projektu “Zivju resursu pavairošana Limbažu Dūņezerā” (padomes sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.38.apakšpunkts) un “Zivju resursu pavairošana
Augstrozes Lielezerā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019,
2.39.apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šo projektu neīstenošanas
rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par 8 874,40 EUR.
6.2.2. biedrības “Saldus makšķernieku klubs” iesniegums par projekta
“Zivju resursu pavairošana Pakuļu ūdenskrātuvē 2019” neīstenošanu
N.Riekstiņš informē padomi par biedrības “Saldus makšķernieku klubs”
11.10.2019.iesniegumu, ar kuru šī biedrība dara zināmus apstākļus, kuru dēļ tā nespēj
īstenot projektu “Zivju resursu pavairošana Pakuļu ūdenskrātuvē 2019” (padomes sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.19.apakšpunkts), kā arī apņemas atmaksāt saņemto
avansu.
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Padome nolēma pieņemt zināšanai biedrības “Saldus makšķernieku klubs”
iesniegumu par projekta “Zivju resursu pavairošana Pakuļu ūdenskrātuvē 2019”
(padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.19.apakšpunkts) neīstenošanu, kā
arī ņemt vērā, ka šī projekta neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma
atlikums pieaugs par 2500,00 EUR.
6.2.3. Ādažu novada domes iesniegums par projektu “Zivju resursu
pavairošana Ādažu novada Vējupē”, “Zivju resursu pavairošana
Ādažu novada Mazajā Baltezerā” un “Zivju resursu pavairošana
Ādažu novada Lielajā Baltezerā” neīstenošanu
N.Riekstiņš informē padomi par Ādažu novada domes 16.10.2019.iesniegumu
Nr.ĀND/1-12-1/19/1092, ar kuru Ādažu novada dome dara zināmus apstākļus, kuru dēļ
tā nespēj īstenot projektus “Zivju resursu pavairošana Ādažu novads Vējupē” (padomes
sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.10.apakšpunkts), “Zivju resursu pavairošana
Ādažu novada Mazajā Baltezerā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019,
2.11.apakšpunkts) un “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Lielajā Baltezerā”
(padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.12.apakšpunkts).
Padome nolēma pieņemt zināšanai Ādažu novada domes iesniegumu par projektu
“Zivju resursu pavairošana Ādažu novads Vējupē” (padomes sēdes protokols Nr.
4.1-28e/3/2019, 2.10.apakšpunkts), “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada
Mazajā Baltezerā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019,
2.11.apakšpunkts) un “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Lielajā
Baltezerā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.12.apakšpunkts)
neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šo projektu neīstenošanas rezultātā Zivju fonda
finansējuma atlikums pieaugs par 4172,50 EUR.
6.2.4. Engures novada domes iesniegums par projekta “Engures novada
Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un
papildināšana” neīstenošanu
N.Riekstiņš informē padomi par Engures novada domes 23.10.2019.iesniegumu Nr.35/813e, ar kuru šī pašvaldība dara zināmus apstākļus, kuru dēļ tā nespēj īstenot projektu
“Engures novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un
papildināšana” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/4/2019, 3.2.10.apakšpunkts).
Padome nolēma pieņemt zināšanai Engures novada domes iesniegumu par
projekta “Engures novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu
atjaunošana un papildināšana” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019,
2.19.apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī projekta neīstenošanas
rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par 3630,00 EUR.
6.2.5. Dagdas novada pašvaldības iesniegums par projekta “Zivju resursu
pavairošana Dagdas novada Olovecas un Kairīšu ezeros”
neīstenošanu
N.Riekstiņš informē padomi par Dagdas novada pašvaldības 22.10.2019.iesniegumu
Nr. DNP/7-8./19/ 831, ar kuru šī pašvaldība dara zināmus apstākļus, kuru dēļ tā nespēj
īstenot projektu “Zivju resursu pavairošana Dagdas novada Olovecas un Kairīšu
ezeros” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, .2.21.apakšpunkts).
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Padome nolēma pieņemt zināšanai Dagdas novada pašvaldības iesniegumu par
projekta “Zivju resursu pavairošana Dagdas novada Olovecas un Kairīšu ezeros”
(padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.21.apakšpunkts) neīstenošanu, kā
arī ņemt vērā, ka šī projekta neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma
atlikums pieaugs par 3 594,76 EUR.
6.2.6. Krāslavas novada domes iesniegums par projekta “Zandarta
mazuļu ielaišana Krāslavas novada Lejas un Cārmaņa ezeros”
neīstenošanu
N.Riekstiņš informē padomi par Krāslavas novada domes 22.10.2019.iesniegumu Nr.
8.2.1/09 ZF/1176, ar kuru šī pašvaldība dara zināmus apstākļus, kuru dēļ tā nespēj
īstenot projektu “Zandarta mazuļu ielaišana Krāslavas novada Lejas un Cārmaņa
ezeros” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, .2.33.apakšpunkts).
Padome nolēma pieņemt zināšanai Krāslavas novada domes iesniegumu par
projekta “Zandarta mazuļu ielaišana Krāslavas novada Lejas un Cārmaņa
ezeros” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.33.apakšpunkts)
neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī projekta neīstenošanas rezultātā Zivju fonda
finansējuma atlikums pieaugs par 6999,00 EUR.
6.2.7. Sabiedriskās vides pārvaldes “Durbe” iesniegums par projekta
“Zivju mazuļu papildināšana Durbes ezerā” neīstenošanu
N.Riekstiņš informē padomi par Sabiedriskās vides pārvaldes “Durbe”
29.10.2019.iesniegumu Nr. 3/2019, ar kuru šī pašvaldība dara zināmus apstākļus, kuru
dēļ tā nespēj īstenot projektu “Zivju mazuļu papildināšana Durbes ezerā” (padomes
sēdes protokols Nr. 4.1-28e/4/2019, 3.2.8.apakšpunkts).
Padome nolēma pieņemt zināšanai Sabiedriskās vides pārvaldes “Durbe”
iesniegumu par projekta “Zivju mazuļu papildināšana Durbes ezerā” (padomes
sēdes protokols Nr. 4.1-28e/4/2019, 3.2.8.apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt
vērā, ka šī projekta neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums
pieaugs par 6210,00 EUR.
6.2.8. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu
apvienība” iesniegums par projekta “Zivju resursu atražošana un
pavairošana Vērēmu pagasta Adamovas ezerā” neīstenošanu
N.Riekstiņš informē padomi par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu
pagastu apvienība” 30.10.2019.iesniegumu Nr. 2.1/141, ar kuru šī pašvaldības iestāde
dara zināmus apstākļus, kuru dēļ tā nespēj īstenot projektu “Zivju resursu atražošana
un pavairošana Vērēmu pagasta Adamovas ezerā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/3/2019, 2.48.apakšpunkts).
Padome nolēma pieņemt zināšanai Rēzeknes novada pašvaldības iestādes
„Nautrēnu pagastu apvienība” iesniegumu par projekta “Zivju resursu
atražošana un pavairošana Vērēmu pagasta Adamovas ezerā” (padomes sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.48.apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā,
ka šī projekta neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs
par 3840,00 EUR.
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6.2.9. Jēkabpils pilsētas pašvaldības iesniegums par projekta “Zivju
mazuļu piegāde un ielaišana Radžu ūdenskrātuves zivju resursu
papildināšanai Jēkabpils pilsētas teritorijā” neīstenošanu
N.Riekstiņš informē padomi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības 31.10.2019.iesniegumu
Nr.5.2.12/19/787, ar kuru šī pašvaldība dara zināmus apstākļus, kuru dēļ tā nespēj
īstenot projektu “Zivju mazuļu piegāde un ielaišana Radžu ūdenskrātuves zivju resursu
papildināšanai Jēkabpils pilsētas teritorijā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/3/2019, 2.31.apakšpunkts).
Padome nolēma pieņemt zināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības iesniegumu par
projekta “Zivju mazuļu piegāde un ielaišana Radžu ūdenskrātuves zivju resursu
papildināšanai Jēkabpils pilsētas teritorijā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/3/2019, 2.31.apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī projekta
neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par
4025,00 EUR.
6.3.

par atsevišķu Zivju fonda finansēto projektu īstenošanas termiņa
pagarināšanu:
6.3.1. Višķu pagasta pārvaldes iesniegums par projekta “Višķu ezera
zivju resursu papildināšana” īstenošanas termiņa pagarināšanu

N.Riekstiņš informē padomi par Višķu pagasta pārvaldes 24.10.2019.iesniegumu Nr.
1-13/111, ar kuru šī pašvaldība lūdz pagarināt projekta “Višķu ezera zivju resursu
papildināšana” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.63.apakšpunkts)
realizācijas termiņu līdz 30.11.2019., jo SIA “Rūjas zivju audzētava” nespēj piegādāt
zandartu mazuļus un ir atrasts cits piegādātājs.
Padome, ņemot vērā Višķu pagasta pārvaldes iesniegumu, nolēma neiebilst, ka
projekta „Višķu ezera zivju resursu papildināšana” (padomes sēdes protokols Nr.
4.1-28e/3/2019, 2.63.apakšpunkts) īstenošanas beigu termiņš tiek noteikts līdz
2019.gada 15.novembrim ar nosacījumu, ka zivju mazuļu ielaišana tiek veikta
apstākļos, kad gaisa temperatūra ir virs 0° C.
6.3.2. Krustpils novada pašvaldības iesniegums par projektu “Līdaku
mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2019. gadā”,
“Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā 2019.
gadā”, “Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Laukezerā 2019.
gadā” un “Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā
2019. gadā” īstenošanas termiņa pagarināšanu
N.Riekstiņš informē padomi par Krustpils novada pašvaldības 22.10.2019.iesniegumu
Nr. 10-136.6/19/66, ar kuru šī pašvaldība lūdz pagarināt projektu “Līdaku mazuļu
ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2019. gadā” (padomes sēdes protokols Nr.
4.1-28e/3/2019, 2.34.apakšpunkts), “Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada
Marinzejas ezerā 2019. gadā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019,
2.35.apakšpunkts), “Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā 2019.
gadā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.36.apakšpunkts) un “Līdaku
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mazuļu ielaišana Krustpils novada Laukezerā 2019. gadā” (padomes sēdes protokols
Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.37.apakšpunkts) realizācijas termiņu līdz 15.11.2019., jo zivju
audzētājs SIA “Oskars” lūdza zivju mazuļu piegādes termiņa pagarinājumu saistībā ar
klimatiskajiem laika apstākļiem.
Padome, ņemot vērā Krustpils novada pašvaldības iesniegumu, nolēma neiebilst,
ka projektu “Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2019.
gadā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.34.apakšpunkts), “Līdaku
mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā 2019. gadā” (padomes sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.35.apakšpunkts), “Līdaku mazuļu ielaišana
Krustpils novada Baļotes ezerā 2019. gadā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/3/2019, 2.36.apakšpunkts) un “Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada
Laukezerā 2019. gadā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019,
2.37.apakšpunkts) īstenošanas beigu termiņš tiek noteikts līdz 2019.gada
15.novembrim ar nosacījumu, ka zivju mazuļu ielaišana tiek veikta apstākļos, kad
gaisa temperatūra ir virs 0° C.
6.3.3. Limbažu novada pašvaldības iesniegums par projekta “Dabisko
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Svētupē Limbažu novada teritorijā”
īstenošanas termiņa pagarināšanu
N.Riekstiņš informē padomi par Limbažu novada pašvaldības 29.10.2019.iesniegumu
Nr.10.8.38.1/19/109, ar kuru šī pašvaldība lūdz pagarināt projekta “Dabisko dzīvotņu
kvalitātes uzlabošana Svētupē Limbažu novadu teritorijā” (padomes sēdes protokols
Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.40.apakšpunkts) realizācijas termiņu līdz 29.11.2019., jo
zinātniskajam institūtam “BIOR” dēļ augstā ūdens līmeņa Svētupē pēc tīrīšanas darbu
veikšanas nav bijis iespējams veikt novērtējuma sagatavošanai nepieciešamos
mērījumus.
Padome, ņemot vērā Limbažu novada pašvaldības iesniegumu, nolēma neiebilst,
ka projekta “Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Svētupē Limbažu novadu
teritorijā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.40.apakšpunkts)
īstenošanas beigu termiņš tiek noteikts līdz 2019.gada 29.novembrim ar
nosacījumu, ka līdz 15.11.2019. projekts tiek iesniegts saskaņošanai Valsts vides
dienestam un zinātniskajam institūtam “BIOR”.
6.3.4. Zinātniskā institūta “BIOR” iesniegums par projekta “Latvijas
zušu novērtējums pirms migrācijas uz Sargasu jūru” īstenošanas
termiņa pagarināšanu
N.Riekstiņš informē padomi par zinātniskā institūta “BIOR” 31.10.2019.iesniegumu
Nr.1-6/1216, ar kuru šis zinātniskais institūts lūdz pagarināt projekta “Latvijas zušu
novērtējums pirms migrācijas uz Sargasu jūru” (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/4/2019, 2.2.4.apakšpunkts) realizācijas termiņu līdz 30.11.2019., jo zinātniskajam
institūtam “BIOR” radās problēmas ar dažu pētījumā izmantojamo reaģentu iegādi.
Padome, ņemot vērā zinātniskā institūta “BIOR” iesniegumu, nolēma neiebilst, ka
projekta “Latvijas zušu novērtējums pirms migrācijas uz Sargasu jūru”
(padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/4/2019, 2.2.4.apakšpunkts) īstenošanas
beigu termiņš tiek noteikts līdz 2019.gada 29.novembrim.
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6.3.5. Grobiņas novada domes iesniegums par projekta “Līdaku krājuma
pavairošana Liepājas ezerā” īstenošanas termiņa pagarināšanu
N.Riekstiņš informē padomi par Grobiņas novada domes 31.10.2019.iesniegumu
Nr.2.1.13./1190, ar kuru šī pašvaldība lūdz pagarināt projekta “Līdaku krājuma
pavairošana Liepājas ezerā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019,
2.28.apakšpunkts) realizācijas termiņu līdz 15.11.2019., jo, lai gan zivju mazuļi ir jau
ielaisti Liepājas ezerā, vēl nav saņemts rēķins no piegādātāja, lai varētu izdarīt apmaksu
par veikto pakalpojumu.
Padome, ņemot vērā Grobiņas novada domes iesniegumu, nolēma neiebilst, ka
projekta „Līdaku krājuma pavairošana Liepājas ezerā” (padomes sēdes protokols
Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.28.apakšpunkts) īstenošanas beigu termiņš tiek noteikts līdz
2019.gada 15.novembrim.
6.4.

par zinātniskā institūta “BIOR” iesniegumu par izmaiņām projekta
“Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāves dalība kursos „Genetics in
support of fisheries and aquaculture management”, Portugālē” izmaksās

N.Riekstiņš informē padomi, ka Zemkopības ministrijā ir saņemts zinātniskā institūta
“BIOR” 25.10.2019. iesniegums Nr. 1-6/1189-e, kurā zinātniskais institūts “BIOR”
lūdz saskaņot izmaiņas projekta “Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāves dalība kursos
„Genetics in support of fisheries and aquaculture management”, Portugālē” (padomes
sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2019; 2.1.6.apakšpunkts) tāmē.
Padome pieņēma zināšanai Zinātniskā institūta „BIOR” iesniegumā sniegto
informāciju un piekrita izmaiņām projekta “Zinātniskā institūta „BIOR”
pārstāves dalība kursos „Genetics in support of fisheries and aquaculture
management”, Portugālē” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2019;
2.1.6.apakšpunkts) tāmē, kuru rezultātā projekta izdevumi ir samazināti par
297,71 EUR.
6.5. par Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas lūgumu pagarināt
apliecinājuma iesniegšanas termiņu Lauku atbalsta dienestā par
apņemšanos projektu “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu
aizsardzībai” īstenot ar samazinātu finansējumu
N.Riekstiņš informē padomi, ka Zemkopības ministrijā ir saņemta Jūrmalas pilsētas
Pašvaldības policijas 23.10.2019. e-pasta ziņa, kurā Jūrmalas pilsētas Pašvaldības
policija lūdz līdz 01.11.2019. pagarināt apliecinājuma iesniegšanas termiņu Lauku
atbalsta dienestā par apņemšanos projektu “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju
resursu aizsardzībai” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/10/2019; 3.3.apakšpunkts)
īstenot ar samazinātu finansējumu.
Padome, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas e-pasta ziņu, nolēma
neiebilst, ka apliecinājuma iesniegšanas termiņš Lauku atbalsta dienestā par
apņemšanos projektu “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu
aizsardzībai” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/10/2019; 3.3.apakšpunkts)
īstenot ar samazinātu finansējumu tiek pagarināts līdz 29.11.2019.
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6.6.

par Burtnieku novada pašvaldības iesniegumu par projekta “Ekspozīcijas
“Burtnieka ezera zivis” izveide” izmaksu izmaiņām.

N.Riekstiņš informē padomi, ka Zemkopības ministrijā ir saņemts Burtnieku novada
pašvaldības 30.10.2019. iesniegums Nr.10.3/2019/1728, kurā Burtnieku novada
pašvaldība lūdz saskaņot izmaiņas projekta “Ekspozīcijas “Burtnieka ezera zivis”
izveide” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/4/2019; 3.1.6.apakšpunkts) tāmē.
Padome pieņēma zināšanai Burtnieku novada pašvaldības iesniegumā sniegto
informāciju un piekrita izmaiņām projekta “Ekspozīcijas “Burtnieka ezera zivis”
izveide” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/4/2019; 3.1.6.apakšpunkts) tāmē,
kuru rezultātā projekta izmaksas palielinās par 349,40 EUR un kuras sedz
Burtnieku novada pašvaldība.
6.7.

par Lauku atbalsta dienesta jautājumu par zivju mazuļiem, kas projekta
īstenošanai piegādāti no Igaunijas

Padomes sekretariāta pārstāvis J.Ābele informē padomi, ka ir saņēmis Lauku atbalsta
dienesta pārstāves A.Birznieces 25.10.2019. e-pasta ziņu, kurā A.Birzniece uzdod
jautājumu, vai ir atbalstāmas projekta izmaksas, ja zivju mazuļus ir piegādājusi
Igaunijas zivjaudzētava?
Padome pēc domu apmaiņas secināja, ka ārvalstu zivju audzētājam, kurš piegādā
zivju mazuļus izlaišanai kādā no Latvijas ūdenstilpēm, jābūt atbilstošam Latvijas
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) izvirzāmajām prasībām. Ja PVD atzīst, ka
attiecīgais zivju audzētājs un tā piedāvātās zivis (zivju mazuļi) izpilda šīs prasības,
tad tas var piegādāt zivju mazuļus ielaišanai Latvijas ūdenstilpēs.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

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

17

