PROTOKOLS
Rīgā
2020.gada 17. un 18. martā

Nr. 4.1-28e/2/2020

Zivju fonda padomes 198. sēdes protokols
(neklātienē, izmantojot elektroniskās saziņas procedūru)
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N. Riekstiņš un
padomes locekļi I. Bārtule, E. Šmite, I. Lielmanis, V. Gabrāns, D. Vilkaste, D. Ustups,
Ē. Urtāns, V.Šantars. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi A. Bērziņš, E. Burģelis,
M. Švarcs.
1. Zivju fonda padomes neklātienes sēdes norises procedūra
2. Pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana
2.1. pasākums “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem,
to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”;
2.2. pasākums “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību”.
3. Pasākumu 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 “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību”.
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.
1. Zivju fonda padomes neklātienes sēdes norises procedūra
Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot slimības Covid19 izplatību, N. Riekstiņš pirms Zivju fonda padomes sēdes norises iepriekšējā dienā
(2020.gada 16.martā) padomes locekļiem elektroniski nosūtīja ierosinājumu noturēt
Zivju fonda padomes sēdi attālināti elektroniskās saziņas veidā, sniedzot elektroniskajā
vēstulē arī neklātienes sēdes norises procedūras aprakstu (šī protokola 1. pielikums).
Viņš piedāvāja padomes sēdi noturēt divas dienas – 2020. gada 17. un 18. martā.

Nevienam no padomes locekļiem nebija iebildumu pret N. Riekstiņa piedāvāto
neklātienes padomes sēdes norises procedūru.
2020.gada 17.martā visiem padomes locekļiem elektroniski tika nosūtīti attiecīgo
padomes locekļu sniegtie atzinumi par konkrētajiem projektiem, projektu vērtēšanas
veidlapas, apliecinājuma forma par neieinteresētību iesniegtajos projektos un padomes
sekretariāta sagatavotā pārskata tabula ar informāciju par visiem projektiem, lai
palīdzētu padomes locekļiem veikt projektu vērtēšanas procedūru.
Tāpat elektroniski tika sniegta informācija, ka padomes sēdē pasākuma “Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2020. gada projektu iesniegšanas pirmajā
kārtā tiks izskatīti 22 projektu iesniegumi, kā arī, ka pirms padomes sēdes ir saņemta
Bauskas novada pašvaldības Bauskas kultūras centra 17.03.2020. vēstule Nr. 1-11/34,
ar kuru padome tiek informēta par pasākumam iesniegtā Bauskas kultūras centra
projekta “Par vidi un zivīm izglītojošas aktivitātes masu pasākumā "Vimbu svētki"”
(projekts Nr. 1.14.) atsaukšanu. Pasākumam iesniegtajos pārējos 22 projektos
pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 256 865,12 EUR, bet pasākumam kārtā
izsludinātais un pieejamais atbalsta apmērs ir 190 000 EUR. Tādējādi pasākumam
iesniegtajos projektos pieprasītais finansējums ievērojami pārsniedz šī pasākuma
projektu iesniegumu kārtā izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru.
Elektroniski tika sniegta informācija arī par pasākumu „Dalība starptautiskos
pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu
un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”, norādot, ka 2020. gada projektu
iesniegšanas pirmajā kārtā tiks izskatīti 10 projektu iesniegumi. Pasākumam
iesniegtajos projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 29 806,15 EUR, bet
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.
2. Pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana
2.1. pasākums “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību”
Pasākumam 2020. gada pirmajā kārtā iesniegto projektu elektroniskās saziņas
apspriešanas gaitā 2020.gada 17.martā padomes locekļi iepazinās ar padomes locekļu
D. Vilkastes (projekts Nr. 1.17.), M. Švarca (projekti Nr. 1.4., 1.7., 1.11., 1.13., 1.19.),
Ē.Urtāna (projekts Nr. 1.10.), V. Gabrāna (projekti Nr. 1.2., 1.12., 1.21., 1.22.),
E. Šmites (projekti Nr. 1.3., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.15., 1.18.), V. Šantara (projekts
Nr. 1.2.) un I. Bārtules (projekti Nr. 1.1., 1.16., 1.23.) sagatavotajiem atzinumiem par
iesniegtajiem projektiem.
Izskatot pasākumam iesniegtos projektus, tika ņemts vērā arī pasākuma kārtas
izsludināšanas paziņojumā iekļautais nosacījums, ka viena projekta iesnieguma vai
viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz
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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. 1.2., 1.12., 1.21. un 1.22.
Padome projektu elektroniskās saziņas apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma nevirzīt
tālākai vērtēšanai projektu Nr. 1.14., jo šo projektu tā iesniedzējs atsauca.
Padome nolēma vērtēšanas procesā neņemt vērā projekta 1.20. līdzfinansējumu, jo tas
bija saistīts ar izdevumiem, kas notikuši 2019.gadā, kā arī nolēma projekta Nr. 1.23.
līdzfinansējumā, kas tiek ņemts vērā projekta vērtēšanā, neiekļaut izmaksu pozīcijas
“Sadarbības projektu plāna izveide” (300 EUR) un “Jurista konsultācijas” (1645,60
EUR), jo šīs pozīcijas nav saistāmas ar projektā paredzētajiem mērķiem.
Padome vienojās, ka projektu Nr. 1.3. un 1.18. iesniedzējiem, šo projektu finansēšanas
gadījumā, būtu pieprasāms iesniegt Lauku atbalsta dienestā (LAD) detalizētāku
projekta izmaksu tāmi, bet projekta Nr. 1.4. iesniedzējam būtu pieprasāms iesniegt
LAD izvērstu (sadalītu atsevišķās komponentēs) projekta izmaksu pozīcijas “Radošās
darbnīcas un sabiedrības informēšanas pasākumi par zivīm, t.sk., samiem un ūdens
ekosistēmu, zivju resursu aizsardzību un saglabāšanu” tāmi.
Tāpat padome nolēma, ka projektos, kuros tiek veidots izglītojošs materiāls vai lekcijas,
prezentācijas, šī materiāla saturiskā puse pirms pasākuma norises vai attiecīga drukāta
materiāla iespiešanas (jebkurā gadījumā ne vēlāk par 2020.gada 1.septembri) ir
jāsaskaņo ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR
un Valsts vides dienestu.
Padome, 2020.gada 18.martā pabeidzot projektu elektroniskās saziņas apspriešanos,
vienprātīgi nolēma tālākai vērtēšanai ar samazinātu Zivju fonda finansējumu, virzīt
projektu iesniegumus Nr. 1.8., 1.10., 1.19., 1.20. un 1.23. paredzot tiem sekojošus
finansējuma samazinājumus (samazinātā finansējuma apjomus skatīt arī lēmumos par
attiecīgajiem projektiem šī protokola 3.1.apakšpunktā):
1) projektam Nr. 1.8. izslēgt finansējumam no Zivju fonda izmaksu pozīciju
“izplatīšana” (1683 EUR), jo projektā paredzēto publikāciju plānots ievietot
periodiski izdodamā avīzē, kurai jau ir nodrošināta sava izplatīšana, tāpēc šādi
izdevumi nav pamatoti.
2) projektam Nr. 1.10 finansējumam no Zivju fonda ietvert tikai izmaksu pozīcijas
“Portāla korektora atalgojums ieskaitot IIN un VSAOI” (2880 EUR), “Portāla
maketētāja atalgojums ieskaitot IIN un VSAOI” (2400 EUR), “Autoratlīdzību
fonds – apmaksa autoriem, reportieriem, fotogrāfiem, ieskaitot IIN un VSAOI”
(7200 EUR) un “Komandējumu izmaksas, transporta izdevumi” (3300 EUR).
Pārējie izdevumi, kas saistīti ar interneta portāla uzturēšanu, telpu īri, portāla
redaktora atalgojumu nav saskanīgi ar projekta mērķi - sagatavot un ievietot
portālā informatīvu materiālu, nevis uzturēt portālu.
3) projektam Nr. 1.17. izslēgt finansējumam no Zivju fonda izmaksu pozīciju
“inventārs makšķerēšanai” (30 EUR), jo nebūtu atbilstoši no Zivju fonda
finansēt zivju ieguves inventāra un aprīkojuma iegādi;
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4) projektam Nr. 1.19 izslēgt finansējumam no Zivju fonda izmaksu pozīciju
“Burtnieku ezera grunts skenēšana, dziļumu kartes izgatavošana” (7900 EUR),
jo tā ir saistīta ar ezera izpēti, nevis sabiedrības informēšanu.
5) projektam Nr.1.20., pēc padomes locekļu izvērstas diskusijas (elektroniskās
saziņas ceļā) un pēc papildus informācijas saņemšanas no projekta iesniedzēja
pārstāvja (ar projekta iesniedzēju elektroniski sazinājās padomes loceklis
D. Ustups), ņemot vērā, ka projektā aprakstītā izrāde jau tika izveidota Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta ietvaros 2019.gadā, izslēgt
finansējumam no Zivju fonda sekojošas izmaksu pozīcijas:
- skatuves gaismas aprīkojums (8050EUR);
- ekrāna audums (247,93EUR) ;
- video montāža, pēcapstrāde (700EUR);
- zinātniskais konsultants VRI (700EUR);
- publicitātes nodrošināšana, PR speciālista honorārs (700EUR);
- reklāmas izmaksas sociālajos tīklos (300EUR);
- tērpu māksliniece (dizains, šūšana, materiāls) (700EUR).
6) projektam Nr. 1.23. izslēgt finansējumam no Zivju fonda visas šī projekta
izmaksu pozīcijas sadaļā “Pamatlīdzekļu iegāde” (5742,47 EUR), jo nebūtu
atbilstoši no Zivju fonda finansēt zivju ieguves inventāra un aprīkojuma iegādi,
un izmaksu pozīciju “Informatīvo pasākumu norises plānošana un saskaņošana”
(300 EUR), jo šādas darbības būtu veicamas pēc pašu projekta iesniedzēju
iniciatīvas un ar pašu ieguldījumu.
Pārējos projektus (projekti Nr.1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.9., 1.11., 1.12., 1.13.,
1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.21., 1.22.) padome virzīja vērtēšanai attiecīgajos projektos
pieteiktā finansējuma apmērā.
2.2. pasākums “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību”
Pasākuma 2019.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā 17.martā
padomes locekļi iepazinās ar padomes locekļu D. Vilkastes (projekti Nr. 2.1., 2.3. –
2.7.), un V. Šantara (projekti Nr. 2.2., 2.8., 2.9., 2.10.) sagatavotajiem atzinumiem par
iesniegtajiem projektiem.
Izskatot pasākumam iesniegtos projektus, tika ņemts vērā pasākuma kārtas
izsludināšanas paziņojumā iekļautais nosacījums, ka no pasākumam paredzētajiem
līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā četriem ar sporta makšķerēšanu
saistītiem starptautiskiem pasākumiem un šāda veida projektu kopējais Zivju fonda
atbalsta apmērs nevar pārsniegt 10 000 EUR. Padome, apspriežot projektus, nolēma, ka
par projektiem, kas saistīti ar makšķerēšanas starptautiskiem pasākumiem, uzskatāmi
projekti Nr. 2.2.,2.8., 2.9., 2.10.
Padome 2020.gada 18.martā pabeidzot projektu elektroniskās saziņas apspriešanos
vienprātīgi nolēma tālākai vērtēšanai ar samazinātu Zivju fonda finansējumu, virzīt
projektu iesniegumu Nr. 2.2., neatbalstot šī projekta izmaksu pozīciju “Zivju barības
iegāde un cits inventārs’’ (3 komandas un 3 diennaktis)” (2340 EUR), jo šāda veida
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izdevumu finansēšana no Zivju fonda nebūtu atbilstoša. (samazinātā finansējuma
apjomu skatīt arī lēmumā par attiecīgo projektu šī protokola 3.2..apakšpunktā).
Pārējos projektus (projekti Nr. 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10.) padome
virzīja vērtēšanai attiecīgajos projektos pieteiktā finansējuma apmērā.

3. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
Padome elektroniskās saziņas ceļā 2020.gada 17. un 18.martā veic projektu iesniegumu
vērtēšanas procedūru projektiem, kas tika iesniegti 2020.gada pirmajā kārtā Zivju fonda
atbalsta pasākumiem “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” un
„Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras uzsākšanas aizpilda, paraksta un
elektroniski nosūta padomes sekretariātam 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.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas padomes locekļi 2020.gada 17. un 18.martā
elektroniski nosūta padomes sekretariātam savas projektu vērtēšanas veidlapas.
Saskaņā ar padomes sekretariāta veikto projektu iesniegumu vērtēšanas datu
apkopojumu, pasākumiem “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” un
„Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”
iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī protokola 2. pielikumā atspoguļoto
novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).
3.1. pasākums “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību”.
Kopējā vērtēšanai virzīto 22 projektu iesniegumos pieteiktā finansējuma summa pēc
padomes veiktās atsevišķu projektu (projektu iesniegumi Nr. 1.8., 1.10., 1.19., 1.20. un
1.23.) izmaksu pozīciju samazināšanas - 220 582,76 EUR bija lielāka par pasākuma
iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (190 000 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 četri šāda veida projekti (Nr. 1.2., 1.12., 1.21. un 1.22.), projektam
Nr. 1.22. netika piešķirts finansējums, ņemot vērā šo četru projektu sarindošanu
padomes vērtējuma rezultātā.
Projekti Nr. 1.4., 1.15. un 1.20. padomes vērtējumā ieguva mazāk par 45 punktiem,
tāpēc padome pieņēma lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu minētajiem projektiem.
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Līdz ar to, ņemot vērā projektu elektroniskās saziņas apspriešanā padomes veikto
pieprasītā finansējuma samazināšanu projektiem Nr. 1.8., 1.10., 1.19., 1.20. un 1.23.,
kā arī pēc finansējuma nepiešķiršanas projektiem Nr. 1.4., 1.15., 1.20. un 1.22. no
vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā finansējuma summā
(190 000 EUR) iekļāvās pārējie projekti Nr. 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.,
1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.21. un 1.23.
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:
3.1.1. Projekts Nr.1.1. Biedrības "Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs"
projekta iesniegums „Grāmatas "No Rucavas līdz Ainažiem" izdošana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 13 411,76 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.
3.1.2. Projekts Nr.1.2. Biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta
federācija" projekta iesniegums „TV raidījums "Makšķerēšanas
Noslēpumi"”
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.
3) Projekta īstenošanu tā daļā, kas saistīta ar Zivju fonda finansējumu, ir jāpabeidz
ne vēlāk līdz 2020.gada 30. novembrim.
3.1.3. Projekts Nr.1.3. Biedrības "Červonka" projekta iesniegums „Upju
un ezeru apsaimniekošana Latgales teritorijā'”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 629,83 EUR apmērā.
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2) Projekta iesniedzējam 10 darbdienu laikā, pēc informācijas par projekta
apstiprināšanu saņemšanas, iesniegt Lauku atbalsta dienestā detalizētāku
projekta izmaksu tāmi.
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.
3.1.4. Projekts Nr.1.4. Kokneses novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības veicināšanas pasākumi”
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 Kokneses novada domes projekta iesniegumam „Zivju
resursu aizsardzības veicināšanas pasākumi”, jo šis projekts padomes vērtējumā ieguva
mazāk par 45 punktiem, nesasniedzot noteikumos Nr.215 paredzēto robežlielumu, kas
ļautu kvalificēties Zivju fonda finansiālajam atbalstam.
3.1.5. Projekts Nr.1.5. Biedrības "Darīsim paši!" projekta iesniegums
„Pazīsti, atbalsti, sargā !”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 256,00 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.
3.1.6. Projekts Nr.1.6. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšana par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, veidojot publikāciju
ciklu reģionālajā laikrakstā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 6 784,47 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.
3.1.7. Projekts Nr.1.7. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums „
Sabiedrības informēšanas pasākuma organizēšana Krustpils novada
Baļotes ezera zivju resursu racionālākai un saudzīgākai izmantošanai”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 112,50 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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3.1.8. Projekts Nr.1.8. Biedrības "Analītiskās žurnālistikas darbnīca 6K"
projekta iesniegums „Piekrastes zveja Latvijas ūdeņos”
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 6 741,00 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 20,0%:
- publikāciju sagatavošana, 9 gab. (3402,00 EUR Zivju fonda finansējums);
- publikāciju tehniskā apstrāde un izplatīšana internetā, 9 gab. (1458,00 EUR
Zivju fonda finansējums);
- druka un komplektācija, 9 gab. (1881,00 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.
3.1.9. Projekts Nr.1.9. Biedrības "Mediju darbnīca" projekta iesniegums
„Zivis starp diviem krastiem”
1) Piešķirt projektam finansējumu 19 023,00 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.
3.1.10. Projekts Nr.1.10. Biedrības "Copes lietas" projekta iesniegums
„Satura veidošana portālam www.copeslietas.lv”
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 15 780,00 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 40,0%:
- portāla korektora atalgojums ieskaitot IIN un VSOI, 8 mēn. (2880,00 EUR
Zivju fonda finansējums);
- portāla maketētāja atalgojums ieskaitot IIN un VSOI, 8 mēn. (2400,00 EUR
Zivju fonda finansējums);
- autoratlīdzību fonds – apmaksa autoriem, reportieriem, fotogrāfiem,
ieskaitot IIN un VSOI (7200,00 EUR Zivju fonda finansējums);
-

komandējumu izmaksas, transporta izdevumi (3300,00 EUR Zivju fonda
finansējums).
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2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
3) Ievērojot ārkartas situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 izplatību,
atbalsta saņēmējam nekavējoties informēt padomi un Lauku atbalsta dienestu,
ja projektā paredzētās komandējumu izmaksas pilnībā vai daļēji netiek
izmantotas.
4) 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.
5) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas, vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu, nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.1.11. Projekts Nr.1.11. Daugavpils novada domes projekta iesniegums
„Dažādu sabiedrības grupu izglītošana par Daugavpils novada zivju
resursiem”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 287,30 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) Ievērojot ārkārtas situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 izplatību,
atbalsta saņēmējam nekavējoties informēt padomi un Lauku atbalsta dienestu,
ja projektā paredzētais pasākums tiek atcelts vai arī, ja šī pasākuma norises
termiņš tiek pārcelts uz citu laiku, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.novembrim.
Ja pārceltais pasākums iekļaujas un tiek īstenots minētajā termiņā, tad pasākums
finansējams atbilstoši projekta pieteikumā un padomes lēmumā paredzētajam
apmēram un nosacījumiem.
3.1.12. Projekts Nr.1.12. Biedrības “Sporta makšķerēšanai” projekta
iesniegums „ Informatīvi izglītojošs raidījums - īsfilma “Copes Garša” TV
kanālā Sporta centrs un internetā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 24 750,00 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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3.1.13. Projekts Nr.1.13. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Iekļaujoši izglītojošs masu pasākums “Piektais Reņģēdāju festivāls”
Salacgrīvā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 7 193,00 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) Ievērojot ārkārtas situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 izplatību,
atbalsta saņēmējam nekavējoties informēt padomi un Lauku atbalsta dienestu,
ja projektā paredzētais pasākums tiek atcelts vai arī, ja šī pasākuma norises
termiņš tiek pārcelts uz citu laiku, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.novembrim.
Ja pārceltais pasākums iekļaujas un tiek īstenots minētajā termiņā, tad pasākums
finansējams atbilstoši projekta pieteikumā un padomes lēmumā paredzētajam
apmēram un nosacījumiem.
4) Projekta ietvaros veidoto izglītojošo materiālu vai lekciju, prezentāciju
saturiskā puse pirms pasākuma norises vai attiecīga drukāta materiāla
iespiešanas (taču ne vēlāk par 2020.gada 1.septembri) ir jāsaskaņo ar Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR un Valsts vides
dienestu.
3.1.14. Projekts Nr.1.14. Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas
kultūras centrs” projekta iesniegums „Par vidi un zivīm izglītojošas
aktivitātes masu pasākumā „Vimbu svētki””
Nevērtēt un nepiešķirt atbalstu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas kultūras
centrs” projekta iesniegumam „Par vidi un zivīm izglītojošas aktivitātes masu
pasākumā „Vimbu svētki””, jo pirms padomes sēdes tika saņemta Bauskas novada
pašvaldības Bauskas kultūras centra 17.03.2020. vēstule Nr. 1-11/34, ar kuru padome
tiek informēta par šī pasākumam iesniegtā projekta atsaukšanu.
3.1.15. Projekts Nr.1.15. Biedrības "Kultūras iniciatīvu un realizāciju
apvienība" projekta iesniegums „Zvejnieku stāsti”
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 "Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība"
projekta iesniegumam „Zvejnieku stāsti”, jo šis projekts padomes vērtējumā ieguva
mazāk par 45 punktiem, nesasniedzot noteikumos Nr.215 paredzēto robežlielumu, kas
ļautu kvalificēties Zivju fonda finansiālajam atbalstam.
3.1.16. Projekts Nr.1.16. Biedrības "Dabas resursu aizsardzības biedrība"
projekta iesniegums „Informatīvi izglītojošs pasākums "Jauno
makšķernieku skola"”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3 080,81 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.
3) Ievērojot ārkārtas situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 izplatību,
atbalsta saņēmējam nekavējoties informēt padomi un Lauku atbalsta dienestu,
ja projektā paredzētais pasākums tiek atcelts vai arī, ja šī pasākuma norises
termiņš tiek pārcelts uz citu laiku, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.novembrim.
Ja pārceltais pasākums iekļaujas un tiek īstenots minētajā termiņā, tad pasākums
finansējams atbilstoši projekta pieteikumā un padomes lēmumā paredzētajam
apmēram un nosacījumiem.
4) Projekta ietvaros veidoto izglītojošo materiālu vai lekciju, prezentāciju
saturiskā puse pirms pasākuma norises vai attiecīga drukāta materiāla
iespiešanas (taču ne vēlāk par 2020.gada 1.septembri) ir jāsaskaņo ar Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR un Valsts vides
dienestu.
3.1.17. Projekts Nr.1.17. Biedrības "C.ALBULA" projekta iesniegums
„Bērnu un jauniešu izglītošana par ūdenī esošajām ekosistēmām un to
savstarpējām mijiedarbībām.”
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 14.1 punktu piešķirt projektam daļēju finansējumu 4 140,88 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 16,6%:
- Nometnes personāla atalgojums, 5 dienas (1200 EUR Zivju fonda
finansējums);
- VSAOI (289,08 EUR Zivju fonda finansējums);
- Nakšņošanas izdevumi, 4 dienas (228 EUR Zivju fonda finansējums);
- Ēdināšanas izdevumi, 4 dienas (1612,80 EUR Zivju fonda finansējums);
- Materiāli nodarbībām un aktivitātēm 5 dienas (150 EUR Zivju fonda
finansējums);
- Transporta izdevumi, 63 km (63 EUR Zivju fonda finansējums);
- T-krekli dalībniekiem un vadītājiem (ar Zivju fonda logo), 24 gab.
(288 EUR Zivju fonda finansējums);
- Reprezentatīvie materiāli (ar Zivju fonda logo), 24 gab. (240 EUR Zivju
fonda finansējums);
- Nometnes mediķa atalgojums, 5 dienas (70 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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4) Ievērojot ārkārtas situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 izplatību,
atbalsta saņēmējam nekavējoties informēt padomi un Lauku atbalsta dienestu,
ja projektā paredzētais pasākums tiek atcelts vai arī, ja šī pasākuma norises
termiņš tiek pārcelts uz citu laiku, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.novembrim.
Ja pārceltais pasākums iekļaujas un tiek īstenots minētajā termiņā, tad pasākums
finansējams atbilstoši projekta pieteikumā un padomes lēmumā paredzētajam
apmēram un nosacījumiem.
5) Projekta ietvaros veidoto izglītojošo materiālu vai lekciju, prezentāciju
saturiskā puse pirms pasākuma norises vai attiecīga drukāta materiāla
iespiešanas (taču ne vēlāk par 2020.gada 1.septembri) ir jāsaskaņo ar Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR un Valsts vides
dienestu.
3.1.18. Projekts Nr.1.18. Limbažu novada pašvaldība projekta iesniegums
„Zini, sargā un copē!”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 068,45 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam 10 darbdienu laikā pēc informācijas par projekta
apstiprināšanu saņemšanas, iesniegt Lauku atbalsta dienestā detalizētāku
projekta izmaksu tāmi.
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.
3.1.19. Projekts Nr.1.19. Burtnieku novada pašvaldības projekta
iesniegums „Burtnieku ezera sabiedrības informēšanas pasākumi 2020.
gadā”
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 14.1 punktu piešķirt projektam daļēju finansējumu 387,00 EUR
apmērā, kas nodrošina šādas projekta izmaksu pozīcijas apmaksu, ņemot vērā,
ka tiek saglabāts Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta
līdzfinansējums, kas nav mazāks par 10,6%:
- bukletu par Burtnieku ezeru maketēšana, izgatavošana, 1500 gab.
(387,00 EUR Zivju fonda finansējums). 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.
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) Projekta ietvaros veidoto izglītojošo materiālu vai lekciju, prezentāciju
saturiskā puse pirms pasākuma norises vai attiecīga drukāta materiāla
iespiešanas (taču ne vēlāk par 2020.gada 1.septembri) ir jāsaskaņo ar Pārtikas
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drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR un Valsts vides
dienestu.
3.1.20. Projekts Nr.1.20. Nodibinājuma “Dejas atbalsta fonds "Zvaigžņu
AkA"” projekta iesniegums „Izglītojošs, informatīvs pasākums performatīva izrāde "Brīvības bioloģija. Zuša stāsts" 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 atbalstu nodibinājuma “Dejas atbalsta fonds "Zvaigžņu AkA"”
projekta iesniegumam „Izglītojošs, informatīvs pasākums - performatīva izrāde
"Brīvības bioloģija. Zuša stāsts" izstrāde”, jo šis projekts padomes vērtējumā ieguva
mazāk par 45 punktiem, nesasniedzot noteikumos Nr.215 paredzēto robežlielumu, kas
ļautu kvalificēties Zivju fonda finansiālajam atbalstam.
3.1.21. Projekts Nr.1.21. Biedrības “Zivju gani” projekta iesniegums
„Informatīvi- izglītojoša raidījuma "Makšķerē ar Olti" izveide”
1) Piešķirt projektam finansējumu 24 740,00 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.
3.1.22.Projekts Nr.1.22. Biedrības "Asmu Latgalīts" projekta iesniegums
„Raidījumu cikls "Makšķerēšanas noslēpumi Latgalē"”
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 to, ka padomes 2020. gada 9. janvāra sēdē (protokols Nr.4.128e/1/2020, 3.punkts) tika apstiprināts un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
2019.gada 16. janvārī 2020.gada pirmajai projektu iesniegšanas kārtai Zivju fonda
pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” izsludināts nosacījums,
ka no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim
videoprojektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas utml.),
nepiešķirt finansējumu biedrības "Asmu Latgalīts" projekta iesniegumam „Raidījumu
cikls "Makšķerēšanas noslēpumi Latgalē"”. Pasākuma kārtai tika iesniegti četri minētā
veida projekti un biedrības "Asmu Latgalīts" projekta iesniegums no šiem četriem
projektiem saņēma padomes zemāko punktu vērtējumu, līdz ar to Zivju fonda
finansējums šim raidījumu ciklam nevar tikt piešķirts.
3.1.23. Projekts Nr.1.23. Biedrības “Latvijas Zemūdens Sporta Federācija”
projekta iesniegums "Saudzē zemūdens pasauli"
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
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līdzekļiem” 14.1 punktu piešķirt projektam daļēju finansējumu 11 000,00 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 19,7%:
- Tematiskā raksta satura izveide, 2 gab. (700 EUR Zivju fonda finansējums);
- youtube informatīvā materiāla izveide, 10 h (600 EUR Zivju fonda
finansējums);
- Vizītkaršu satura izveide un druka, 500 gab. (200 EUR Zivju fonda
finansējums);
- Informatīvo pasākumu lektoru samaksa, 240 stundas (7200 EUR Zivju
fonda finansējums);
- Galdu un krēslu noma (pasākums), 20 obj. (600 EUR Zivju fonda
finansējums);
- Telts noma (pasākums), 20 obj. (660 EUR Zivju fonda finansējums);
- Projektora noma (pasākums), 20 obj. (640 EUR Zivju fonda finansējums);
- Ekrāna noma (pasākums), 20 obj. (400 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.
4) Ievērojot ārkārtas situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 izplatību,
atbalsta saņēmējam nekavējoties informēt padomi un Lauku atbalsta dienestu,
ja projektā paredzētais pasākums tiek atcelts vai arī, ja šī pasākuma norises
termiņš tiek pārcelts uz citu laiku, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.novembrim.
Ja pārceltais pasākums iekļaujas un tiek īstenots minētajā termiņā, tad pasākums
finansējams atbilstoši projekta pieteikumā un padomes lēmumā paredzētajam
apmēram un nosacījumiem.
5) Projekta ietvaros veidoto izglītojošo materiālu vai lekciju, prezentāciju
saturiskā puse pirms pasākuma norises vai attiecīga drukāta materiāla
iespiešanas (taču ne vēlāk par 2020.gada 1.septembri) ir jāsaskaņo ar Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR un Valsts vides
dienestu.
Padome papildus par pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju
resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” 2020. 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
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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.
3.2. pasākums „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību”
Kopējā vērtēšanai virzīto 10 projektu iesniegumos pieteiktā finansējuma summa pēc
padomes veiktās viena projekta (projekta iesniegums Nr.2.2.) izmaksu pozīciju
samazināšanas - 27 466,15 EUR, bija mazāka 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 kārtai
iesniegtie un vērtēšanai virzītie projekti.
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:
3.2.1. Projekts Nr.2.1. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta "BIOR" projekta iesniegums „Divu zinātniskā
institūta „BIOR” pētnieku dalība starptautiskajā NACEE (Centrālās un
Austrumeiropas akvakultūras tīkla) rīkotajā zinātniskajā konferencē
„Zivju migrācija, 2020 aktualitātes”, Lietuvā.”
1) Piešķirt projektam finansējumu 760,00 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) Ievērojot ārkārtas situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 izplatību,
atbalsta saņēmējam nekavējoties informēt padomi un Lauku atbalsta dienestu,
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ja projektā paredzētais pasākums tiek atcelts vai arī, ja šī pasākuma norises
termiņš tiek pārcelts uz citu laiku, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.novembrim.
Ja pārceltais pasākums iekļaujas un tiek īstenots minētajā termiņā, tad pasākums
finansējams atbilstoši projekta pieteikumā un padomes lēmumā paredzētajam
apmēram un nosacījumiem.
3.2.2. Projekts Nr.2.2. Biedrības "CARP ANGLING TEAM LATVIA"
projekta iesniegums „Latvijas izlases komandas dalība Pasaules
Čempionātā karpu makšķerēšanā 2020, Prylbychi Ļvovas apgabals,
Ukraina”
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 1280,00 EUR
apmērā, kas nodrošina šādas projekta izmaksu pozīcijas apmaksu, ņemot vērā,
ka tiek saglabāts Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta
līdzfinansējums, kas nav mazāks par 58,7%:
- viesnīcas- kempinga īre 8 dienas (kopā 11 cilvēki) (1280,00 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.
4) Ievērojot ārkārtas situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 izplatību,
atbalsta saņēmējam nekavējoties informēt padomi un Lauku atbalsta dienestu,
ja projektā paredzētais pasākums tiek atcelts vai arī, ja šī pasākuma norises
termiņš tiek pārcelts uz citu laiku, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.novembrim.
Ja pārceltais pasākums iekļaujas un tiek īstenots minētajā termiņā, tad pasākums
finansējams atbilstoši projekta pieteikumā un padomes lēmumā paredzētajam
apmēram un nosacījumiem.
3.2.3. Projekts Nr.2.3. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta "BIOR" projekta iesniegums “Zinātniskā institūta
„BIOR” pārstāvja dalība Starptautiskās jūras pētniecības padomes
apmācības kursos „Spatial models in marine science using INLA and
inlabru” Dānijā.”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 047,50 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) Ievērojot ārkārtas situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 izplatību,
atbalsta saņēmējam nekavējoties informēt padomi un Lauku atbalsta dienestu,
ja projektā paredzētais pasākums tiek atcelts vai arī, ja šī pasākuma norises
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termiņš tiek pārcelts uz citu laiku, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.novembrim.
Ja pārceltais pasākums iekļaujas un tiek īstenots minētajā termiņā, tad pasākums
finansējams atbilstoši projekta pieteikumā un padomes lēmumā paredzētajam
apmēram un nosacījumiem.
3.2.4. Projekts Nr.2.4. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta "BIOR" projekta iesniegums „Zinātniskā institūta
„BIOR” pārstāvju dalība kongresā „World Fisheries Congress 2020”,
Austrālijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 6 894,00 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) Ievērojot ārkārtas situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 izplatību,
atbalsta saņēmējam nekavējoties informēt padomi un Lauku atbalsta dienestu,
ja projektā paredzētais pasākums tiek atcelts vai arī, ja šī pasākuma norises
termiņš tiek pārcelts uz citu laiku, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.novembrim.
Ja pārceltais pasākums iekļaujas un tiek īstenots minētajā termiņā, tad pasākums
finansējams atbilstoši projekta pieteikumā un padomes lēmumā paredzētajam
apmēram un nosacījumiem.
3.2.5. Projekts Nr.2.5. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta "BIOR" projekta iesniegums „Zinātniskā institūta
„BIOR” pārstāvju dalība kongresā „Plekstveidīgo zivju simpozijā 2020",
Amerikas Savienotajās Valstīs.”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 650,00 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.
3) Ievērojot ārkārtas situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 izplatību,
atbalsta saņēmējam nekavējoties informēt padomi un Lauku atbalsta dienestu,
ja projektā paredzētais pasākums tiek atcelts vai arī, ja šī pasākuma norises
termiņš tiek pārcelts uz citu laiku, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.novembrim.
Ja pārceltais pasākums iekļaujas un tiek īstenots minētajā termiņā, tad pasākums
finansējams atbilstoši projekta pieteikumā un padomes lēmumā paredzētajam
apmēram un nosacījumiem.
3.2.6. Projekts Nr.2.6. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta "BIOR" projekta iesniegums „Zinātniskā institūta
„BIOR” pārstāvja dalība konferencē „ICES Annual Science Conference
2020”, Kopenhāgenā, Dānijā.”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 340,90 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.
3) Ievērojot ārkārtas situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 izplatību,
atbalsta saņēmējam nekavējoties informēt padomi un Lauku atbalsta dienestu,
ja projektā paredzētais pasākums tiek atcelts vai arī, ja šī pasākuma norises
termiņš tiek pārcelts uz citu laiku, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.novembrim.
Ja pārceltais pasākums iekļaujas un tiek īstenots minētajā termiņā, tad pasākums
finansējams atbilstoši projekta pieteikumā un padomes lēmumā paredzētajam
apmēram un nosacījumiem.
3.2.7. Projekts Nr.2.7. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta "BIOR" projekta iesniegums „Zinātniskā institūta
“BIOR” pārstāvja dalība konferencē „World Recreational Fishing
Conference 9”, Nīderlandē, Roterdamā.”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 993,75 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) Ievērojot ārkārtas situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 izplatību,
atbalsta saņēmējam nekavējoties informēt padomi un Lauku atbalsta dienestu,
ja projektā paredzētais pasākums tiek atcelts vai arī, ja šī pasākuma norises
termiņš tiek pārcelts uz citu laiku, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.novembrim.
Ja pārceltais pasākums iekļaujas un tiek īstenots minētajā termiņā, tad pasākums
finansējams atbilstoši projekta pieteikumā un padomes lēmumā paredzētajam
apmēram un nosacījumiem.
3.2.8. Projekts Nr.2.8. Biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta
federācija" projekta iesniegums „Latvijas izlases komandas līdzdalība
2020. gada pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no krasta Portugalē.”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 500,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas, vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu, iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3) Ievērojot ārkārtas csituāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 izplatību,
atbalsta saņēmējam nekavējoties informēt padomi un Lauku atbalsta dienestu,
ja projektā paredzētais pasākums tiek atcelts vai arī, ja šī pasākuma norises
termiņš tiek pārcelts uz citu laiku, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.novembrim.
Ja pārceltais pasākums iekļaujas un tiek īstenots minētajā termiņā, tad pasākums
finansējams atbilstoši projekta pieteikumā un padomes lēmumā paredzētajam
apmēram un nosacījumiem.
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3.2.9. Projekts Nr.2.9. Biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta
federācija" projekta iesniegums „Latvijas izlases komandas līdzdalība
2020. gada pasaules čempionātā spiningošanā no laivām Polijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 500,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas, vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu, nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3) Ievērojot ārkārtas situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 izplatību,
atbalsta saņēmējam nekavējoties informēt padomi un Lauku atbalsta dienestu,
ja projektā paredzētais pasākums tiek atcelts vai arī, ja šī pasākuma norises
termiņš tiek pārcelts uz citu laiku, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.novembrim.
Ja pārceltais pasākums iekļaujas un tiek īstenots minētajā termiņā, tad pasākums
finansējams atbilstoši projekta pieteikumā un padomes lēmumā paredzētajam
apmēram un nosacījumiem.
3.2.10. Projekts Nr.2.10. Biedrības "Flyfishingteam.lv" projekta
iesniegums „Latvijas izlases komandas līdzdalība 2020.gada Eiropas
meistarsacīkstēs mušiņmakšķerēšanā Norvēģijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 500,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas, vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu, iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3) Ievērojot ārkārtas situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 izplatību,
atbalsta saņēmējam nekavējoties informēt padomi un Lauku atbalsta dienestu,
ja projektā paredzētais pasākums tiek atcelts vai arī, ja šī pasākuma norises
termiņš tiek pārcelts uz citu laiku, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.novembrim.
Ja pārceltais pasākums iekļaujas un tiek īstenots minētajā termiņā, tad pasākums
finansējams atbilstoši projekta pieteikumā un padomes lēmumā paredzētajam
apmēram un nosacījumiem.
Padome papildus par pasākumam “Dalība starptautiskos pasākumos,
konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2020.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.
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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.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

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