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Labdien, Zivju fonda padomes locekļi,

Ņemot vērā ārkārtas situāciju, kas noteikta valstī sakarā ar slimības Covid-19
izplatību, Zivju fonda padomes vadītājs, kā jau jūs iepriekš tikāt informēti, ierosina
noturēt nākamo Zivju fonda padomes sēdi attālināti elektroniskās saziņas veidā. Sēdē
paredzēts izskatīt un vērtēt pasākumiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko
veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” un
“Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā
zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” 2020.gada 1. kārtā iesniegtos projektus. Lai
būtu maksimāla elastība padomes locekļu komunikācijas nodrošināšanai, tiek
piedāvāts sēdi organizēt 2 dienu garumā 28. un 29. aprīlī. Procedūra sēdes norisei,
līdzīgi, kā iepriekšējās reizēs, būtu tāda:

1.

1. Visiem padomes locekļiem tiek nodrošināta pieeja projektu iesniegumiem – vai
nu iepriekš sūtītās elektroniskās pieejas veidā vai arī padomes sekretariāts nodrošina
attiecīgo projektu elektronisku nosūtīšanu (lūdzu apstiprināt projektu pieejamību vai
nepieciešamību saņemt projektus no sekretariāta, tad meklēsim risinājumu).

2.

2. 28.04. no rīta līdz plkst. 9.00 visiem tiks nosūtīti atzinumu sniedzēju atzinumi par
projektiem. Tāpat saņemsiet vērtēšanas veidlapas (tabulas apakšā izveidota ielikto
punktu automātiskā summēšana, tāpēc pašiem nekas nav jāsummē!) un
apliecinājuma formu par neieinteresētību iesniegtajos projektos. Papildus tiks
nosūtīta padomes sekretariāta sagatavotā informācijas tabula par visiem projektiem,
kas palīdzēs padomes locekļiem veikt vērtēšanas procedūru. Tajā būs informācija par
projekta iesniedzēja iepriekš sekmīgi veikto Zivju fonda projektu skaitu,
līdzfinansējuma procentuālo apjomu, informācija par projektu sadarbības partneriem
un to ieguldījumu (to gan derētu vēl pašiem pārlasīt projekta pieteikumā, jo ir
gadījumi, kad ieraksti nav skaidri interpretējami), kā arī par to, vai attiecīgais
pieteicējs Zivju fonda atbalstu pieprasa pirmo reizi. Tāpat tur atradīsiet arī Lauku
atbalsta dienesta komentārus/piezīmes, kas tam radušās projektu administratīvās
atbilstības izvērtēšanā.

3. 3. Līdz 28.04. dienas beigām (00:00) lūdzu elektroniski iesūtīt padomes
sekretariātam savus apliecinājumus par neieinteresētību attiecīgo projektu
vērtēšanā vai savu atstatīšanu no šo projektu vērtēšanas, kur šāda ieinteresētība
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pastāv. Lūdzu apliecinājumus izdrukāt un parakstīt. Pēc apstākļu normalizēšanās tie
būtu atgādājami padomes sekretariātam, lai tos varētu pievienot sēdes protokola
materiāliem (ja apliecinājums ir parakstīts ar drošu e-parakstu, tad nekas nav
jāizdrukā). Līdz tam tiks atzīts par derīgu no jūsu e-pasta adreses ar pielikumu
atsūtītais dokuments.
4. 4. Līdz 28.04. plkst. 14:00 visiem padomes locekļiem būs iespēja atsūtīt padomes
sekretariātam savu viedokli, ja kāds projekts būtu noraidāms bez tālākas vērtēšanas,
būtu izslēdzama kāda projekta pozīcija vai samazināms tās finansējums (neatbilst
mērķim, pārāk augstas izmaksas, mērķi var sasniegt bez minētās izmaksu pozīcijas
utt.) Atzinumu sniedzēju viedoklis uzreiz tiks ieskaitīts kā jau izteikts bez papildus
sūtīšanas. Lūdzu minētajā termiņā sūtīt viedokļus uz visu padomes locekļu e-pastiem
(zfp@zm.gov.lv ), lai citiem ir iespēja komentēt, ja nepiekrīt izteiktajiem
priekšlikumiem.
5. Komentārus par 4.punkta ietvaros izteiktajiem priekšlikumiem vai viedokļiem lūdzu
iesūtīt 28.04. līdz plkst. 15:00. Ja nekas netiek sūtīts, tad uzskatīsim, ka izteiktie
priekšlikumi ir pieņemami. Šajā pasākumā būs laba iespēja paļauties uz atzinumos
izteiktajiem priekšlikumiem un tas noteikti atvieglos padomes darbu kopējā viedokļa
formulēšanai.
5. 6. Pēc iepriekšējā punktā norādītā termiņa beigām (28.04. līdz plkst. 15:00) fonda
padomes priekšsēdētājs ar padomes sekretariātu apkopos komentārus/piezīmes un
sagatavos priekšlikumus par attiecīgo projektu noraidīšanu bez vērtēšanas (ja tādi
būs), kādu pozīciju izslēgšanu projektos vai finansējuma samazināšanu, kā arī par citu
papildus prasību izvirzīšanu, ja attiecīgais projekts tālāk saņemtu atbalstu pēc
notikušās projektu vērtēšanas procedūras. Šie priekšlikumi tiks nosūtīti padome i
29.04. līdz plkst. 10.00.
6.

7. Padomes locekļi pēc tam tiek lūgti atsūtīt līdz 29.04. 13:00 padomes
sekretariātam savu piekrišanu vai piedāvāt korekcijas par sēdes norises procedūras
6.punktā minētajiem priekšlikumiem. Piekrišanu var apstiprināt vienkārši ar vārdu
‘’Piekrītu’’. Ja nekas netiks atsūtīts, tad padomes sekretariāts to uztvers, kā
priekšlikumus, kas padomes loceklim ir pieņemami. Ja nepieciešams, tad fonda
padomes priekšsēdētājs ar sekretariātu vēl modificēs priekšlikumus un vēlreiz
nosūtīs padomes locekļiem izmainītās daļas, nosakot arī laiku, kas tiek dots
komentēšanai. Tas būtu veicams tikai tad, ja nepieciešams.

8. 8. Pēc iepriekš minētās procedūras pabeigšanas no padomes locekļiem līdz 29.04.
dienas beigām (00:00) tiek gaidītas elektroniski iesūtītas vērtēšanas veidlapas.
Derīgas ir visas vērtēšanas veidlapas, kas tiks iesūtītas 28.04. un 29.04., taču jāņem
vērā, ka apspriešanas gaitā kāds projekts var tikt izslēgts un tad tas nebūtu jāvērtē.
Šādam projektam visās vērtēšanas ailēs lūdzam ielikt lielo X.
9. 9. Pabeidzot vērtēšanu lūdzu izdrukāt savas vērtēšanas veidlapas un tās parakstīt (ja
apliecinājums ir parakstīts ar drošu e-parakstu, tad viss ir kārtībā un nekas nav
jāizdrukā). Pēc apstākļu normalizēšanās tās būtu atgādājamas padomes
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sekretariātam, lai visi parakstītie vērtējumi tiktu pievienoti sēdes protokola
materiāliem. Līdz tam tiks atzīti par derīgiem no jūsu e-pasta adreses ar pielikumu
atsūtītie dokumenti.
10. 10. 30.04. atbilstoši saņemtajiem vērtējumiem un to apkopojumam, padomes
sekretariāts sagatavos tabulu ar atbalstītajiem vai neatbalstītajiem projektiem un
nosūtīs padomes locekļiem, kā arī uzsāks elektroniskās saziņas sēdes protokola
gatavošanu.
11. Šī procedūra paredzēta kā ārkārtas situācijas risinājums, lai nodrošinātu Zivju fonda
darbības spēju minētajā situācijā un nekavētu iecerēto projektu uzsākšanu.

Ja ir kādi komentāri par ierosināto Zivju fonda padomes elektroniskās saziņas sēdes
norises procedūru, lūdzu tos sniegt līdz 27.04. plkst. 17:00.
Līdz 28.04 rītam (plkst. 12:00) lūdzu sniegt apstiprinājumu dalībai sēdē atbilstoši
paredzētajai kārtībai nosūtot padomes sekretariātam ‘’Sēdē piedalīšos’’ vai arī
atsūtīt ‘’Sēdē nevarēšu piedalīties”. Tāpat būtu labi, ja jūs atsūtītu padomes
sekretariātam arī mob. tālruņa numuru pa kuru ar jums varētu sazināties, ja sēdes
gaitā rastos kādas neskaidrības vai nepieciešamība.

Lūdzu ņemt vērā, ka dalība sēdē nenozīmē pastāvīgu atrašanos pie datora divu
dienu garumā. Padomes locekļi tiek aicināti sekot attiecīgajiem priekšlikumiem par
konkrētiem projektiem, kas tiks nosūtīti augšminētajos termiņos. Ja nebūs nekādu
iebildumu vai citas reakcijas, tad mēs padomes sekretariātā uztversim, ka
ierosinātie priekšlikumi jums ir pieņemami. Lielāko atbildību priekšlikumu
ierosināšanai, balstoties uz atzinumiem un citu pieejamo informāciju, uzņemsies
padomes priekšsēdētājs. No padomes locekļiem, kā svarīgākais veicamais darbs
elektroniskās saziņas sēdes laikā, tiek sagaidīta projektu vērtēšanas veidlapu
iesniegšana 28. vai 29. aprīlī.

Lūdzu būt atbildīgiem un atsaucīgiem Zivju fonda darbības nodrošināšanai šajos
ārkārtas apstākļos.

Veiksmīgu nedēļas nogali!
Normunds Riekstiņš
Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departamenta direktors

