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Zivju fonda padomes 199. 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
3. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
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 23. 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 24. un 25. martā.
Nevienam no padomes locekļiem nebija iebildumu pret N. Riekstiņa piedāvāto
neklātienes padomes sēdes norises procedūru.
2020.gada 24. martā visiem padomes locekļiem elektroniski tika nosūtīti padomes
locekļa D. Ustupa Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūtā
BIOR (turpmāk – institūts BIOR) sagatavotie 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 “Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās
upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” 2020. gada projektu iesniegšanas pirmajā kārtā
tiks izskatīti 72 projektu iesniegumi, kuros pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 384
238,82 EUR, bet pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais atbalsta apmērs ir
270 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais finansējums

ievērojami pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto un pieejamo
atbalsta apmēru.
2. Pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana
Pasākumam “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” 2020. gada
pirmajā kārtā iesniegto projektu elektroniskās saziņas apspriešanas gaitā 2020.gada
24. martā padomes locekļi iepazinās ar institūtā BIOR sagatavotajiem atzinumiem par
iesniegtajiem projektiem.
Izskatot pasākumam iesniegtos projektus, tika ņemts vērā arī pasākuma kārtas
izsludināšanas paziņojumā iekļautais nosacījums ka no pasākumam iesniegtajiem
projektiem prioritāri atbalstāmi pieci projekti (ja tādi tiek iesniegti), kuros paredzēta
zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana publiski
pieejamos ūdeņos un atbalsts šāda veida projektiem piešķirams to augstākā savstarpējā
novērtējuma secībā. Pārējie minētā veida projekti (ja tādi tiek iesniegti vairāk, kā pieci)
tiek vērtēti un atbalsts to īstenošanai piešķirams augstākā novērtējuma secībā, vērtējot
tos kopā ar visiem citiem pasākumam iesniegtajiem projektiem. Padome, apspriežot
projektus, nolēma, ka tālākai vērtēšanai kā projekti, kuros paredzēta zivju
dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana, tiek virzīti
projekti Nr. 13, 24, 48, 52, 55, 57 un 70.
Padome projektu elektroniskās saziņas apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma
nevirzīt tālākai vērtēšanai projektus Nr. 25, 39, 45, 52 un 56 (projektu
noraidīšanas iemeslus skatīt lēmumos par attiecīgajiem projektiem šī protokola
3. punktā). Līdz ar to projekts Nr. 52 vairs neierindojās starp tiem projektiem, kurus
padome virzīja tālākai vērtēšanai kā projektus, kuros paredzēta zivju dabisko dzīvotņu
kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana.
Tāpat padome, ievērojot kārtai pieejamo ierobežoto līdzekļu apmēru, nolēma, ka
projektus Nr. 10, 14, 15, 38, 53, 54 un 59 to saņemtā novērtējuma secībā ierindos
pēc visiem citiem vērtējamiem projektiem, kuri vērtēšanā iegūs vismaz 45
punktus, jo atbalsta pretendents šajos projektos minēto zivju sugu mazuļus ar Zivju
fonda atbalstu jau tika ielaidis ūdenstilpē, par kuru iesniegts projekta iesniegums,
vismaz divus iepriekšējos gadus pēc kārtas.
Papildus padome nolēma, lai nodrošinātu atražošanas izmaksu efektivitāti
pieteikto projektu īstenošanā, noteikt, ka vimbu mazuļiem Zivju fonda atbalsta
apmērs vienam mazulim nepārsniedz 0,30 EUR (ieskaitot PVN). Līdzīgi jau
pasākuma kārtas izsludināšanas paziņojumā tika iekļauts nosacījums ka līdaku un
zandartu vienvasaras mazuļiem, kuru vidējais svars izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g,
Zivju fonda atbalsta apmērs vienam mazulim nepārsniedz 0,35 EUR (ieskaitot PVN),
bet ālantu vienvasaras mazuļiem, kuru vidējais svars izlaišanas laikā nav mazāks par
2 g, Zivju fonda atbalsta apmērs vienam ālantu mazulim nepārsniedz – 0,25 EUR
(ieskaitot PVN).
Padome, ievērojot kārtai pieejamo ierobežoto līdzekļu apmēru, , pabeidzot
elektroniskās saziņas apspriešanos par iesniegtajiem projektiem, 2020.gada
25. martā vienprātīgi nolēma tālākai vērtēšanai ar samazinātu Zivju fonda
finansējumu, virzīt projektu iesniegumus Nr. 10, 19, 28, 29, 30, 32, 37, 49, 61 un
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67, paredzot tiem sekojošus finansējuma samazinājumus (samazinātā finansējuma
apjomus skatīt arī lēmumos par attiecīgajiem projektiem šī protokola 3. punktā):
1) projektam Nr. 10 saskaņā ar institūta BIOR atzinumu atbalstīt līdaku mazuļu
ielaišanu Šūņu ezerā un Stropaku ezerā (kopējais Zivju fonda finansējums tad
veidotu 801 EUR), bet izslēgt līdaku mazuļu ielaišanu Mazajā Stropu ezerā
(2670 EUR), jo šajā ezerā jau trīs iepriekšējos gadus pēc kārtas ar Zivju fonda
atbalstu ir ielaisti līdaku mazuļi;
2) projektam Nr. 19 saskaņā ar institūta BIOR atzinumu atbalstīt tikai vienas zivju
sugas – līdaku – ielaišanu Kovšu ezerā (kopējais Zivju fonda finansējums tad
veidotu 350 EUR), jo divu plēsīgu zivju sugu – līdaku un zandartu – vienlaicīga
ielaišana šajā ezerā nebūtu ieteicama. Savukārt projekta iesniegumā norādītais
ālantu mazuļu svars (10-30 g) ir pārāk liels un ievērojami pārsniedz Ministru
kabineta rīkojuma Nr. 684 “Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu
2017.-2020. gadam”, 80.punktā minēto vidējo ālantu mazuļu svaru (2 g);
3) projektam Nr. 28 saskaņā ar institūta BIOR atzinumu samazināt piešķiramo
Zivju fonda finansējumu līdz 0,35 EUR ar PVN par vienu līdaku mazuli
(kopējais Zivju fonda finansējums tad veidotu 910 EUR), jo projekta
iesniegumā norādītā viena līdakas mazuļa cena no Zivju fonda pieprasītā
finansējuma (0,4094 EUR ar PVN) pārsniedz 2020. gada 9. janvāra Zivju fonda
padomes sēdē noteiktos un pasākuma kārtai izsludinātos atbalsta apmērus. Ja
projekta iesniedzējs tomēr iegādājas zivju mazuļus par projekta iesniegumā
norādīto cenu, tam no saviem līdzekļiem ir jāapmaksā starpība starp zivju
mazuļu cenu un projektam piešķirto Zivju fonda finansējumu;
4) projektam Nr. 29 saskaņā ar institūta BIOR atzinumu samazināt piešķiramo
Zivju fonda finansējumu līdz 0,35 EUR ar PVN par vienu līdaku mazuli
(kopējais Zivju fonda finansējums tad veidotu 1750 EUR), jo projekta
iesniegumā norādītā viena līdakas mazuļa cena no Zivju fonda pieprasītā
finansējuma (0,4094 EUR ar PVN) pārsniedz 2020. gada 9. janvāra Zivju fonda
padomes sēdē noteiktos un pasākuma kārtai izsludinātos atbalsta apmērus. Ja
projekta iesniedzējs tomēr iegādājas zivju mazuļus par projekta iesniegumā
norādīto cenu, tam no saviem līdzekļiem ir jāapmaksā starpība starp zivju
mazuļu cenu un projektam piešķirto Zivju fonda finansējumu;
5) projektam Nr. 30 saskaņā ar institūta BIOR atzinumu samazināt piešķiramo
Zivju fonda finansējumu līdz 0,35 EUR ar PVN par vienu līdaku mazuli
(kopējais Zivju fonda finansējums tad veidotu 2450 EUR), jo projekta
iesniegumā norādītā viena līdakas mazuļa cena no Zivju fonda pieprasītā
finansējuma (0,4094 EUR ar PVN) pārsniedz 2020. gada 9. janvāra Zivju fonda
padomes sēdē noteiktos un pasākuma kārtai izsludinātos atbalsta apmērus. Ja
projekta iesniedzējs tomēr iegādājas zivju mazuļus par projekta iesniegumā
norādīto cenu, tam no saviem līdzekļiem ir jāapmaksā starpība starp zivju
mazuļu cenu un projektam piešķirto Zivju fonda finansējumu;
6) projektam Nr. 32 saskaņā ar institūta BIOR atzinumu atbalstīt tikai Gauratas
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos paredzēto 1400 līdaku
mazuļu ielaišanu (kopējais Zivju fonda finansējums tad veidotu 438,75 EUR),
jo pamatojoties uz Gauratas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumiem, pieļaujamais ielaižamo līdaku mazuļu skaits ir 1400 nevis 7000,
kā tiek prasīts projekta iesniegumā;
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7) projektam Nr. 37 saskaņā ar institūta BIOR atzinumu atbalstīt tikai vienas zivju
sugas – līdaku mazuļu ar vidējo svaru 1-30 g – ielaišanu Lielajā Ludzas ezerā
(kopējais Zivju fonda finansējums tad veidotu 2746,10 EUR), jo saskaņā ar
institūta BIOR atzinumu divu plēsīgu zivju sugu – līdaku un zandartu –
vienlaicīga ielaišana šajā ezerā nebūtu ieteicama;
8) projektam Nr. 49 saskaņā ar institūta BIOR atzinumu samazināt piešķiramo
Zivju fonda finansējumu līdz 0,25 EUR ar PVN par vienu ālantu mazuli
(kopējais Zivju fonda finansējums tad veidotu 3750 EUR), jo projekta
iesniegumā norādītā viena ālantu mazuļa cena (0,29 EUR ar PVN) pārsniedz
2020. gada 9. janvāra Zivju fonda padomes sēdē noteiktos atbalsta apmērus. Ja
projekta iesniedzējs tomēr iegādājas zivju mazuļus par projekta iesniegumā
norādīto cenu, tam no saviem līdzekļiem ir jāapmaksā starpība starp zivju
mazuļu cenu un projektam piešķirto Zivju fonda finansējumu;
9) projektam Nr. 61 saskaņā ar institūta BIOR atzinumu, un, ievērojot padomes šīs
sēdes laikā pieņemto lēmumu, ka vimbu mazuļiem Zivju fonda atbalsta apmērs
vienam mazulim nepārsniedz 0,30 EUR (ieskaitot PVN), samazināt projektam
piešķiramo Zivju fonda finansējumu līdz 0,30 EUR ar PVN par vienu vimbu
mazuli (kopējais Zivju fonda finansējums tad veidotu 900 EUR);
10) projektam Nr. 67 saskaņā ar institūta BIOR atzinumu atbalstīt tikai Dūņezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos paredzēto 7000 līdaku mazuļu
ielaišanu (kopējais Zivju fonda finansējums tad veidotu 2450 EUR), jo
pamatojoties uz Dūņezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem,
pieļaujamais ielaižamo līdaku mazuļu skaits ir 7000 nevis 10000, kā tiek prasīts
projekta iesniegumā .
Pārējos projektus (projekti Nr. 1 līdz 9, Nr. 11 līdz 18, Nr. 20 līdz 24, Nr. 26, Nr. 27,
Nr. 31, Nr. 33 līdz 36, Nr. 38, Nr. 40 līdz 44, Nr. 46 līdz 48, Nr. 50, Nr. 51, Nr. 53 līdz
55, Nr. 57 līdz 60, Nr. 62 līdz 66, Nr. 68 līdz 72) 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 24. un 25. martā veic projektu
iesniegumu vērtēšanas procedūru projektiem, kas tika iesniegti 2020.gada pirmajā kārtā
Zivju fonda atbalsta pasākumam “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.
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 24. un 25.martā
elektroniski nosūta padomes sekretariātam savas projektu vērtēšanas veidlapas.
Saskaņā ar padomes sekretariāta veikto projektu iesniegumu vērtēšanas datu
apkopojumu, pasākumam “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir
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valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”
iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī protokola 2. pielikumā atspoguļoto
novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).
Pēc projektu apspriešanas vērtēšanai virzīto 67 projektu iesniegumos pieteiktā kopējā
finansējuma summa pēc padomes veiktās atsevišķu projektu (projektu iesniegumi
Nr. 10, 19, 28, 29, 30, 32, 37, 49, 61, 67) izmaksu pozīciju samazināšanas – 344
850,68 EUR bija lielāka par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu
(270 000 EUR).
Ievērojot pasākuma kārtas izsludināšanas paziņojumā iekļauto nosacījumu, ka no
pasākumam iesniegtajiem projektiem prioritāri atbalstāmi pieci projekti (ja tādi tiek
iesniegti), kuros paredzēta zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu
atjaunošana publiski pieejamos ūdeņos, un atbalsts šāda veida projektiem piešķirams to
augstākā savstarpējā novērtējuma secībā, pieci augstāk novērtētie šāda veida projekti
bija projekti Nr. 24, 70, 13, 48, 55, bet atlikušais viens šāda veida projekts (projekts Nr.
57), kurš saņēma zemāko novērtējumu no šāda tipa projektiem, vērtējumā tika ierindots
kopā ar pārējiem projektiem.
Projekti Nr. 10, 14, 15, 38, 53, 54 un 59 to saņemtā novērtējuma secībā tika ierindoti
pēc visiem citiem vērtējamiem projektiem, kuri vērtēšanā ieguva vismaz 45 punktus, jo
atbalsta pretendents augšminētajos projektos minēto zivju sugu mazuļus ar Zivju fonda
atbalstu jau tika ielaidis ūdenstilpē, par kuru iesniegts projekta iesniegums, vismaz
divus iepriekšējos gadus pēc kārtas.
Līdz ar to, ņemot vērā projektu Nr. 25, 39, 45, 52 un 56 nevirzīšanu tālākai vērtēšanai,
un projektu apspriešanā padomes veikto pieprasītā finansējuma samazināšanu
projektiem Nr. 10, 19, 28, 29, 30, 32, 37, 49, 61 un 67, kā arī projektu Nr. 10, 14, 15,
38, 53, 54 un 59 sarindošanu vērtējuma tabulā pēc visiem pārējiem projektiem, kuri
vērtēšanā ieguva vismaz 45 punktus, no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem
kārtai izsludinātā finansējuma summā neiekļāvās projekti Nr. 2, 71, 3, 23, 50, 58, 54,
38, 53, 14, 59, 10 un 15. Citi vērtēšanai virzītie projekti (projekti Nr. 24, 70, 13, 48, 55,
6, 7, 40, 5, 34, 46, 1, 43, 22, 37, 41, 62, 35, 63, 9, 65, 12, 31, 36, 20, 27, 69, 66, 8, 61,
68, 16, 60, 47, 64, 21, 72, 19, 28, 29, 33, 44, 51, 67, 17, 4, 11, 30) iekļāvās izsludinātā
finansējuma summā, bet vienam projektam (Nr. 57) atlika finansējums 7 148,93 EUR.
Padome secināja, ka nepietiekoša finansējuma piešķiršanas gadījumā nebūtu iespējama
šajā projektā paredzēto mērķu rādītāju sasniegšana.
Tomēr padome konstatēja, ka pasākumu “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”
2020.gada 1.kārtai iesniegto projektu izskatīšanas un vērtēšanas rezultātā ir palicis
kārtai izsludinātā Zivju fonda finansējuma atlikums – 12 147,85 EUR. Bez tam institūts
BIOR ir atsaucis projekta “Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalību Starptautiskās
jūras pētniecības padomes apmācības kursos „Spatial models in marine science using
INLA and inlabru” Dānijā” (padomes 17. un 18.03.2020.sēdes protokols Nr. 4.128e/2/2020; 3.2.3. apakšpunkts) īstenošanu, kas rada Zivju fonda finansējuma atlikumu
2 047,50 EUR.
Turklāt padomes sēdes protokola sagatavošanas laikā tika saņemta informācija no
institūta BIOR par vēl divu šī institūta projektu, kuri tika apstiprināti padomes š.g. 17.
un 18. marta sēdē - “Zinātniskā institūta “BIOR” pārstāvja dalība konferencē „World
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Recreational Fishing Conference 9”, Nīderlandē, Roterdamā” (piešķirtais Zivju fonda
finansējums 1 993,75 EUR) un “Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvju dalība kongresā
„World Fisheries Congress 2020”, Austrālijā” (piešķirtais Zivju fonda finansējums 6
894,00 EUR (padomes 17. un 18.03.2020.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2020; 3.2.7. un
3.2.4. apakšpunkts) - atsaukšanu.
Kopējais finansējums, kas tādā veidā ir atbrīvojies no pasākumiem “Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”, „Dalība starptautiskos pasākumos,
konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2020.gada 1.kārtas finansējuma
atlikuma un institūta BIOR trīs atsauktajiem projektiem, sastāda 23 083,10 EUR.
Lai nekavētu zivju pavairošanas pasākuma 2020.gada pirmās kārtas projektu
uzsākšanu, padome vienprātīgi nolēma no kopējā finansējuma atlikuma, kas
izveidojies no pasākumu “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”,
„Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju
resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” 2020.gada 1.kārtas finansējuma atlikuma un institūta BIOR trīs
atsauktajiem projektiem, 22 034,13 EUR piešķirt, ievērojot rindošanas secību,
šādiem projektiem, kuriem atbilstoši vērtējumam nepietika finansējuma no kārtai
izsludinātā finansējuma apjoma (270 000 EUR), - Nr. 57, 2, 71, 3 un 23.
Pēc minētās Zivju fonda finansējuma piešķiršanas projektiem Nr. 57, 2, 71, 3 un 23 no
vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā finansējuma summā vēl
neiekļāvās projekti Nr. 50, 58, 54, 38, 53, 14, 59, 10 un 15.
Lai esošās ārkārtas situācijas apstākļos veicinātu zivju pavairošanas pasākuma
īstenošanas iespējas, padome vienprātīgi nolēma atstāt rezervē kārtai
izsludinātajā finansējuma summā neiekļāvušos projektus Nr. 50, 58, 54, 38, 53, 14,
59, 10 un 15, ievērojot to rindošanas secību, kas dotu padomei iespēju lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu šiem projektiem ņemot vērā iespējamo Zivju fonda
līdzekļu pārpalikumu kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29.pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju
fonda nolikums” 8.2.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādus lēmumus
par finansējuma piešķiršanu pasākumam „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās
upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:

3.1. Projekts Nr. 1. Ventspils novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Ventspils novada Usmas ezerā-2020”
1) Piešķirt projektam finansējumu 10 000,00 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.
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3.2. Projekts Nr. 2. Ādažu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 789,44 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.
3.3. Projekts Nr. 3. Ādažu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Ādažu novada Vējupē”
1) Piešķirt projektam finansējumu 361,33 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.4. Projekts Nr. 4. Ādažu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Ādažu novada Lilastes ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 413,39 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.5. Projekts Nr. 5. Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Lubāna ezera zivju krājumu papildināšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 10 000,00 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.
3.6. Projekts Nr. 6. Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 10 000,00 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.
3.7. Projekts Nr. 7. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu
apvienība” projekta iesniegums „Pārtovas, Viraudas un Idzepoles ezeru
zivju krājumu papildināšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 263,50 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.
3.8. Projekts Nr. 8. Priekules novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē 2020.gadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 384,24 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka zandartu mazuļi (vecuma grupa 0+) ar
vidējo svaru 1-30 g tiek ielaisti laikā no 2020.gada jūlija līdz oktobrim.
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.
3.9. Projekts Nr. 9. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās
saimniecības pārvalde" projekta iesniegums „Lielā Stropu ezera zivju
resursu pavairošana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 6 675,00 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.
3.10.
Projekts Nr. 10. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
"Komunālās saimniecības pārvalde" projekta iesniegums „Šūņu ezera,
Mazā Stropu ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairošana”
Padome projektu apspriešanas gaitā nolēma samazināt projektā pieprasīto Zivju fonda
finansējuma apjomu līdz 810,00 EUR, kas paredzēts līdaku mazuļu ielaišanai Šūņu
ezerā un Stropaku ezerā, jo atbilstoši padomes lemtajam (šī protokola 2.punkts), Mazajā
Stropu ezerā jau trīs iepriekšējos gadus pēc kārtas ar Zivju fonda atbalstu tikaielaisti
līdaku mazuļi.
Tomēr saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā
kopējā pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem, kuros minētie zivju mazuļi nav divus iepriekšējos gadus pēc kārtas ar Zivju
fonda atbalstu ielaisti ūdenstilpē, par kuru iesniegts projekta iesniegums.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu ar minēto samazināto finansējumu (810,00 EUR) un piešķirt līdzekļus tā
īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto
projektu savstarpējā novērtējuma secību.
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3.11.
Projekts Nr. 11. Sabiedriskās vides pārvaldes "DURBE" projekta
iesniegums „Zivju mazuļu papildināšana Durbes ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 7 000,00 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.
3.12.
Projekts Nr. 12. Alojas novada domes projekta iesniegums „Vimbu
resursu papildināšana Salacas upes baseinā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 400,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.13.
Projekts Nr. 13. Alojas novada domes projekta iesniegums „Zivju
migrācijas ceļu tīrīšana – sanesumu izvākšana virs Staiceles papīrfabrikas
aizsprosta Salacas upē Alojas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 11 610,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar institūta BIOR
izstrādāto metodiku, kas pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts
deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”).
3) Pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos noteiktos
saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto darbu
veikšanai.
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.
3.14.
Projekts Nr. 14. Alojas novada domes projekta iesniegums
„Taimiņu resursu papildināšana Salacas upes baseinā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem, kuros minētie zivju mazuļi nav divus iepriekšējos gadus pēc kārtas ar Zivju
fonda atbalstu ielaisti ūdenstilpē, par kuru iesniegts projekta iesniegums.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā novērtējuma secību.
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3.15.
Projekts Nr. 15. Daugavpils novada pašvaldības Demenes pagasta
pārvaldes projekta iesniegums „Daugavpils novada Demenes pagasta
Čerņavas un Dervaņišķu ezera zivju resursu papildināšana”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem, kuros minētie zivju mazuļi nav divus iepriekšējos gadus pēc kārtas ar Zivju
fonda atbalstu ielaisti ūdenstilpē, par kuru iesniegts projekta iesniegums.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā novērtējuma secību.
3.16.
Projekts Nr. 16. Daugavpils novada pašvaldības Demenes pagasta
pārvaldes projekta iesniegums „Daugavpils novada Demenes pagasta
Briģenes ezera zivju resursu papildināšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 937,00 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.
3.17.
Projekts Nr. 17. Nīcas novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Bārtas upē Nīcas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 662,74 EUR apmērā, kas nodrošina 30 000
vēdzeļu mazuļu ielaišanu Bārtas upē.
2) Projektā paredzēto vēdzeļu mazuļu ielaišanu Bārtas upē jāveic līdz 2020. gada
31. oktobrim.
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.
3.18.
Projekts Nr. 18. Biedrības "Ruckas viļņi" projekta iesniegums
„Zivju resursu krājumu papildināšana Ruckas ezerā”
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 "Ruckas viļņi" projekta iesniegumam „Zivju
resursu krājumu papildināšana Ruckas ezerā”, jo šis projekts padomes vērtējumā
ieguva mazāk par 45 punktiem, nesasniedzot noteikumos Nr.215 paredzēto
robežlielumu, kas ļautu kvalificēties Zivju fonda finansiālajam atbalstam.
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3.19.
Projekts Nr. 19. Rēzeknes pilsētas domes projekta iesniegums
„Rēzeknes (Kovšu) ezera zivju resursu pavairošana”
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 350,00 EUR
apmērā, kas nodrošina 1000 līdaku mazuļu ielaišanu Rēzeknes (Kovšu) ezerā,
ņemot vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam
proporcionāls projekta līdzfinansējums (30,4 %) (lēmuma argumentāciju skatīt
šī protokola 2. punktā).
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.
3.20.
Projekts Nr. 20. Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Zivju
atražošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Kategradas ezerā un
Jāšezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 122,00 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.
3.21.
Projekts Nr. 21. Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Zivju
pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 7 402,00 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.
3.22.
Projekts Nr. 22. Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu atražošanas un pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada
Eikša ezerā, Lielā Kurtaša un Lielā Salkas ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3 354,00 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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3.23.
Projekts Nr. 23. Auces novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku krājumu papildināšana Lielauces ezerā”
Piešķirt projektam finansējumu 6 999,80 EUR apmērā, kas nodrošina 24 104 līdaku
mazuļu ielaišanu Lielauces ezerā.
3.24.
Projekts Nr. 24. Biedrības "Bauskas mednieku un makšķernieku
biedrība" projekta iesniegums „Vimbu un upes nēģu dabīgo nārsta vietu
atjaunošana Lielupes augštecē”
1) Piešķirt projektam finansējumu 14 883,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar institūta BIOR
izstrādāto metodiku, kas pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts
deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”).
3) Projekta iesniedzējam pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos
noteiktos saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto
darbu veikšanai, kā arī iegūt saskaņojumu ar vienu vai vairākām pašvaldībām,
kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe, par projekta īstenošanu
konkrētajā ūdenstilpē, un iesniegt šo saskaņojumu Lauku atbalsta dienestā.
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.
3.25.
Projekts Nr. 25. Biedrības "Bauskas mednieku un makšķernieku
biedrība" projekta iesniegums „Plaužu resursu pavairošana Mūsas un
Mēmeles upēs Bauskas novadā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11.1 un 11.1 4. punktu nepiešķirt atbalstu Biedrības "Bauskas mednieku un
makšķernieku biedrība" projekta iesniegumam „Plaužu resursu pavairošana Mūsas un
Mēmeles upēs Bauskas novadā” un nevērtēt šo projektu, jo plaužu mazuļu pavairošana
nav iekļauta Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānā 2017.-2020. gadam. Par
projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda
padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
3.26.
Projekts Nr. 26. Rēzeknes novada pašvaldība iestādes "Nautrēnu
pagastu apvienība" projekta iesniegums „Zivju resursu atražošana un
pavairošana Vērēmu pagasta Adamovas ezerā”
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 Rēzeknes novada pašvaldība iestādes "Nautrēnu pagastu
apvienība" projekta iesniegumam „Zivju resursu atražošana un pavairošana Vērēmu
pagasta Adamovas ezerā”, jo šis projekts padomes vērtējumā ieguva mazāk par 45
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punktiem, nesasniedzot noteikumos Nr.215 paredzēto robežlielumu, kas ļautu
kvalificēties Zivju fonda finansiālajam atbalstam.
3.27.
Projekts Nr. 27. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā 2020.gadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 645,80 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.
3.28.
Projekts Nr. 28. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 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 910,00 EUR
apmērā, kas nodrošina 2600 līdaku mazuļu ielaišanu Ildzenieku ezerā, ņemot
vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums (11,0 %).
2) Šī apakšpunkta 1) punktā minētais projektam piešķirtais finansējums izriet no
padomes noteiktā maksimālā Zivju fonda sniegtā atbalsta ierobežojuma līdaku
vienvasaras mazuļiem, kuru vidējais svars izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g, kas
vienam mazulim nepārsniedz 0,35 EUR (ieskaitot PVN). Ja projekta iesniedzējs
tomēr iegādājas zivju mazuļus par projekta iesniegumā norādīto cenu, tam no
saviem līdzekļiem ir jāapmaksā starpība starp zivju mazuļu cenu un projektam
piešķirto Zivju fonda finansējumu.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.29.
Projekts Nr. 29. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Laukezerā 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 1750,00 EUR
apmērā, kas nodrošina 5000 līdaku mazuļu ielaišanu Laukezerā, ņemot vērā,
ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums (11,0 %).
2) Šī apakšpunkta 1) punktā minētais projektam piešķirtais finansējums izriet no
padomes noteiktā maksimālā Zivju fonda sniegtā atbalsta ierobežojuma līdaku
vienvasaras mazuļiem, kuru vidējais svars izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g, kas
vienam mazulim nepārsniedz 0,35 EUR (ieskaitot PVN). Ja projekta iesniedzējs
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tomēr iegādājas zivju mazuļus par projekta iesniegumā norādīto cenu, tam no
saviem līdzekļiem ir jāapmaksā starpība starp zivju mazuļu cenu un projektam
piešķirto Zivju fonda finansējumu.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.30.
Projekts Nr. 30. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā 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 2450,00 EUR
apmērā, kas nodrošina 7000 līdaku mazuļu ielaišanu Marinzejas ezerā, ņemot
vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums (10,8 %).
2) Šī apakšpunkta 1) punktā minētais projektam piešķirtais finansējums izriet no
padomes noteiktā maksimālā Zivju fonda sniegtā atbalsta ierobežojuma līdaku
vienvasaras mazuļiem, kuru vidējais svars izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g, kas
vienam mazulim nepārsniedz 0,35 EUR (ieskaitot PVN). Ja projekta iesniedzējs
tomēr iegādājas zivju mazuļus par projekta iesniegumā norādīto cenu, tam no
saviem līdzekļiem ir jāapmaksā starpība starp zivju mazuļu cenu un projektam
piešķirto Zivju fonda finansējumu.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.31.
Projekts Nr. 31. Daugavpils novada pašvaldības Višķu pagasta
pārvaldes projekta iesniegums „Zandartu resursu papildināšana Luknas
ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 878,09 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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3.32.
Projekts Nr. 32. Dobeles novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu atjaunošana Gauratas ezerā”
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 Dobeles novada pašvaldības projekta iesniegumam
„Zivju resursu atjaunošana Gauratas ezerā”, jo šis projekts padomes vērtējumā ieguva
mazāk par 45 punktiem, nesasniedzot noteikumos Nr.215 paredzēto robežlielumu, kas
ļautu kvalificēties Zivju fonda finansiālajam atbalstam.
3.33.
Projekts Nr. 33. Krāslavas novada domes projekta iesniegums
„Zandarta mazuļu ielaišana Krāslavas novada Lejas un Cārmaņa ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 7 000,00 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.
3.34.
Projekts Nr. 34. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Sudala ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 600,00 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.
3.35.
Projekts Nr. 35. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Indzera ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 400,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.36.
Projekts Nr. 36. Rojas novada domes projekta iesniegums
„Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo
vaislinieku nozveja”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 904,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam saskaņot programmu “Taimiņu resursu papildināšana
Rojas upē 2020. – 2022.gadam” ar zinātnisko institūtu “BIOR” un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības
departamentu.
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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3.37.
Projekts Nr. 37. Ciblas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Lielā Ludzas ezera zivju resursu papildināšana”
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 2746,10 EUR
apmērā, kas nodrošina 10 000 līdaku mazuļu ielaišanu Lielajā Ludzas ezerā,
ņemot vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam
proporcionāls projekta līdzfinansējums (11,0 %) (lēmuma argumentāciju skatīt
šī protokola 2. punktā).
2) Projekta iesniedzējam precizēt ielaižamo līdaku mazuļu svaru (projekta
iesniegumā norādīts, ka šie līdaku mazuļi būs “lielāki par 30 g”, bet saskaņā ar
Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020. gadam, 80. punktu un
10. tabulu, vidējam līdaku mazuļa 0+ svaram jābūt 1-30 g) un pirms projekta
īstenošanas uzsākšanas iesniegt šo informāciju Lauku atbalsta dienestā.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.38.
Projekts Nr. 38. Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Balvu novada ezeros 2020.gadā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem, kuros minētie zivju mazuļi nav divus iepriekšējos gadus pēc kārtas ar Zivju
fonda atbalstu ielaisti ūdenstilpē, par kuru iesniegts projekta iesniegums.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā novērtējuma secību.
3.39.
Projekts Nr. 39. Ludzas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Dūnākļu, Pildas, Cirmas ezeros”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11.1 un 11.1 4. punktu nepiešķirt atbalstu Ludzas novada pašvaldības projekta
iesniegumam „Zivju resursu pavairošana Dūnākļu, Pildas, Cirmas ezeros” un nevērtēt
šo projektu, jo projekta iesniegumā pieļautās daudzās neprecizitātes rada šaubas par
korektu projekta realizāciju. Institūts BIOR savā sniegtajā atzinumā par projekta
pieteikumu norādījis, ka projekta uzdevumos minēts, ka Cirmas ezerā plānots ielaist 12
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000 zandarta mazuļus līdz 30 g, taču pie projekta izmaksām Cirmas ezers nav minēts
un tā vietā norādīts, ka 120 000 zandarta mazuļus plānots ielaist Dūnākļu ezerā. Tāpat
no projekta iesnieguma nav skaidrs, vai plānots ielaist līdaku kāpurus vai mazuļus. Nav
saprotamas arī zivju kāpuru un zivju mazuļu iegādes izmaksas, jo tām būtu jābūt
atšķirīgām, taču projektā tās ir norādītas vienādas. Par projekta nevirzīšanu vērtēšanai
vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju
fonda padomes sēdē.
3.40.
Projekts Nr. 40. Daugavpils novada domes projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem Vīragnas ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 664,00 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.
3.41.
Projekts Nr. 41. Jelgavas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zandartu resursu palielināšana Lielupē - Jelgavas novada un Ozolnieku
novada administratīvajā teritorijā - 2020”
1) Piešķirt projektam finansējumu 7 000,00 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.
3.42.
Projekts Nr. 42. Naukšēnu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Naukšēnu novada Rūjas upes zivju krājumu papildināšana”
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 Naukšēnu novada pašvaldības projekta iesniegumam
„Naukšēnu novada Rūjas upes zivju krājumu papildināšana”, jo šis projekts padomes
vērtējumā ieguva mazāk par 45 punktiem, nesasniedzot noteikumos Nr.215 paredzēto
robežlielumu, kas ļautu kvalificēties Zivju fonda finansiālajam atbalstam.
3.43.
Projekts Nr. 43. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Alūksnes ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 7000,00 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.
3.44.
Projekts Nr. 44. Līvānu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Daugavas upes baseinā Līvānu pilsētas robežās”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 349,92 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.
3.45.
Projekts Nr. 45. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada
ūdenstilpnēs 2020.gadā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11.1 un 11.1 4. punktu nepiešķirt atbalstu Saulkrastu novada domes projekta
iesniegumam „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs
2020.gadā” un nevērtēt šo projektu, jo 2020. gadā institūta BIOR veiktās
Zivsaimniecības datu vākšanas programmas ietvaros paredzēta Saulkrastu novada
ūdenstilpju kartēšana, pēc kuras institūtā BIOR tiks izstrādāts slēdziens par zivju
resursu papildināšanas nepieciešamību Saulkrastu novada ūdenstilpēs. Par projekta
nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes
locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
3.46.
Projekts Nr. 46. Daugavpils novada domes projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana ar līdaku mazuļiem Smiļģiņu ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 335,00 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.
3.47.
Projekts Nr. 47. Biedrības "Saldus makšķernieku klubs" projekta
iesniegums „Zivju resursu pavairošana Pakuļu ūdenskrātuvē 2020”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 900,00 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.
3.48.
Projekts Nr. 48. Apes novada domes projekta iesniegums „Zivju
dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 11 370,64 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar institūta BIOR
izstrādāto metodiku, kas pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts
deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”).
3) Pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos noteiktos
saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto darbu
veikšanai.
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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.
3.49.
Projekts Nr. 49. Engures novada domes projekta iesniegums
„Engures ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana”
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 Naukšēnu novada pašvaldības projekta iesniegumam
„Naukšēnu novada Rūjas upes zivju krājumu papildināšana”, jo šis projekts padomes
vērtējumā ieguva mazāk par 45 punktiem, nesasniedzot noteikumos Nr.215 paredzēto
robežlielumu, kas ļautu kvalificēties Zivju fonda finansiālajam atbalstam.
3.50.
Projekts Nr. 50. Engures novada domes projekta iesniegums
„Engures novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu
atjaunošana un papildināšana.”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā novērtējuma secību.
3.51.
Projekts Nr. 51. Aglonas novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Aglonas novada Okras, Pakaļņa un Cirīša ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 6 999,98 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam precizēt ielaižamo līdaku mazuļu svaru, jo projekta
iesniegumā tas nav norādīts, un pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniegt
šo informāciju Lauku atbalsta dienestā.
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.
3.52.
Projekts Nr. 52. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums
„Zivju nārsta vietu atjaunošana un dabisko dzīvotņu kvalitātes
uzlabošana Pēterupes upē Saulkrastu novada teritorijā 2020. gadā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11.1 un 11.1 4. punktu nepiešķirt atbalstu Saulkrastu novada domes projekta
iesniegumam „Zivju nārsta vietu atjaunošana un dabisko dzīvotņu kvalitātes
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uzlabošana Pēterupes upē Saulkrastu novada teritorijā 2020. gadā” un nevērtēt šo
projektu, jo institūts BIOR plāno veikt lašveidīgajām zivīm piemēroto dzīvotņu platību
un to kvalitātes novērtēšanu un tikai pēc tam būtu izvērtējama Pēterupes tīrīšanas
nepieciešamība. Par projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši
visi Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
3.53.
Projekts Nr. 53. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Taimiņu smoltu ielaišana Salacas upes baseinā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem, kuros minētie zivju mazuļi nav divus iepriekšējos gadus pēc kārtas ar Zivju
fonda atbalstu ielaisti ūdenstilpē, par kuru iesniegts projekta iesniegums.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā novērtējuma secību.
3.54.
Projekts Nr. 54. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Nēģu populācijas pavairošana Salacas upē”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem, kuros minētie zivju mazuļi nav divus iepriekšējos gadus pēc kārtas ar Zivju
fonda atbalstu ielaisti ūdenstilpē, par kuru iesniegts projekta iesniegums.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā novērtējuma secību.
3.55.
Projekts Nr. 55. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Korģē”
1) Piešķirt projektam finansējumu 15 000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iegūt
saskaņojumu par projekta īstenošanu attiecīgajā privātās upes daļā ar šīs
privātās upes daļas īpašnieku vai īpašniekiem, kuriem piederošajā upes daļā ir
paredzēti projektā norādītie darbi, un iesniegt šo saskaņojumu Lauku atbalsta
dienestā.
3) Projekta iesniedzējam vēlams iesaistīt medniekus bebru problēmas risināšanā
un atspoguļot šo iesaisti pārskatā par projekta īstenošanu.
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4) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar institūta BIOR
izstrādāto metodiku, kas pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts
deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”).
5) Pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos noteiktos
saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto darbu
veikšanai.
6) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.56.
Projekts Nr. 56. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Vaislas taimiņu zveja to populācijas pavairošanai Salacā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11.1 un 11.1 4. punktu nepiešķirt atbalstu Salacgrīvas novada domes projekta
iesniegumam „Vaislas taimiņu zveja to populācijas pavairošanai Salacā” un nevērtēt šo
projektu, jo, kā norādījis institūts BIOR savā sniegtajā atzinumā par projekta
pieteikumu, nākamajā pārskata periodā Salacas upju baseina apgabals, domājams, tiks
definēts kā taimiņu indeksa upe, kurā līdzīgi kā dabiskajās lašupēs zivju ielaišana netiks
atļauta. Par projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju
fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
3.57.
Projekts Nr. 57. Līgatnes novada domes projekta iesniegums „Zivju
migrācijas ceļa atjaunošana pār Anfabrikas slūžām”
1) Piešķirt projektam finansējumu 19 236,66 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju migrācijas ceļa
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar institūta BIOR
izstrādāto metodiku, kas pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts
deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”).
3) Pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos noteiktos
saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto darbu
veikšanai.
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.
3.58.
Projekts Nr. 58. Līgatnes novada domes projekta iesniegums „Zivju
pavairošana, atražošana un dažādošana Ratnieku ezerā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
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pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā novērtējuma secību.
3.59.
Projekts Nr. 59. Biedrības “Saukas Dabas parka biedrība” projekta
iesniegums „Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem, kuros minētie zivju mazuļi nav divus iepriekšējos gadus pēc kārtas ar Zivju
fonda atbalstu ielaisti ūdenstilpē, par kuru iesniegts projekta iesniegums.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā novērtējuma secību.
3.60.
Projekts Nr. 60. Priekuļu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Taimiņu resursu pavairošana Raunas upē”
1) Piešķirt projektam finansējumu 10 000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iegūt
saskaņojumu par projekta īstenošanu attiecīgajā privātajā upē (upes daļā) ar
privātās upes daļas īpašnieku, kuram piederošajā upes daļā tiks ielaisti zivju
mazuļi, un iesniegt šo saskaņojumu Lauku atbalsta dienestā.
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.
3.61.
Projekts Nr. 61. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Vimbu pavairošana Salacas upē”
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 900,00 EUR
apmērā, kas nodrošina 3 000 vimbu mazuļu ielaišanu Salacā, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta
līdzfinansējums (20,0 %).
2) Šī apakšpunkta 1) punktā minētais projektam piešķirtais finansējums izriet no
padomes noteiktā maksimālā Zivju fonda sniegtā atbalsta ierobežojuma vimbu
mazuļiem, kas vienam mazulim nepārsniedz 0,30 EUR (ieskaitot PVN). Ja
projekta iesniedzējs tomēr iegādājas zivju mazuļus par projekta iesniegumā
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norādīto cenu, tam no saviem līdzekļiem ir jāapmaksā starpība starp zivju
mazuļu cenu un projektam piešķirto Zivju fonda finansējumu.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.62.
Projekts Nr. 62. Rojas novada domes projekta iesniegums
„Viengadīgu taimiņu mazuļu (smoltu) ielaišana publisko ūdenstilpju
ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai Rojas
novadā.”
1) Piešķirt projektam finansējumu 9 678,34 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka ielaižamo taimiņu smoltu vidējais svars
grupā (sasniedzamais svara minimums) ir 15 g.
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.
3.63.
Projekts Nr. 63. Amatas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Taimiņu resursu pavairošana Amatas upē”
1) Piešķirt projektam finansējumu 10 000,00 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.
3.64.
Projekts Nr. 64. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu atjaunošana Pārgaujas novada Sārumezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 574,40 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.
3.65.
Projekts Nr. 65. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Madonas novada Aronas
pagasta Lielais Līdēris ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 575,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam precizēt ielaižamo zandartu mazuļu svaru, jo projekta
iesniegumā tas nav norādīts, un pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniegt
šo informāciju Lauku atbalsta dienestā.
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3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.66.
Projekts Nr. 66. Smiltenes novada domes projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2020.gadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 305,10 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.
3.67.
Projekts Nr. 67. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Dūņezerā”
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 2 075,15 EUR
apmērā, kas nodrošina 7 000 līdaku mazuļu ielaišanu Dūņezerā, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta
līdzfinansējums (11,0 %) (lēmuma argumentāciju skatīt šī protokola 2. punktā).
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.
3.68.
Projekts Nr. 68. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Augstrozes Lielezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 6 816,78 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.
3.69.
Projekts Nr. 69. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Lādes ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 536,05 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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3.70.
Projekts Nr. 70. Burtnieku novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu
atjaunošana Burtnieku ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 11 791,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar institūta BIOR
izstrādāto metodiku, kas pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts
deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”).
3) Pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos noteiktos
saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto darbu
veikšanai.
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.
3.71.
Projekts Nr. 71. Biedrības “Beverīnas ūdeņi” projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Mācītājmuižas ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 170,68 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.
3.72.
Projekts Nr. 72. Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Radžu ūdenskrātuvē”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3 864,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam precizēt ielaižamo līdaku mazuļu svaru, jo projekta
iesniegumā tas nav norādīts, un pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniegt
šo informāciju Lauku atbalsta dienestā. Padomes noteiktā Zivju fonda sniegtā
maksimālā atbalsta ierobežojums līdaku vienvasaras mazuļiem, kuru vidējais
svars izlaišanas laikā nepārsniedz 30 g, vienam mazulim nepārsniedz 0,35 EUR
(ieskaitot PVN).
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
Padome papildus par pasākumam “Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir
atļauta makšķerēšana” 2020. gada 1.kārtā iesniegtajiem projektiem nolēma:
1) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 3. punktā
norādītajiem projektiem tiek iesniegts avansa pieprasījums, turpmāk
atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt avansa maksājumu, kas
nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010.
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gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"
pieļaujamo avansa apmēra lielumu;
2) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 3. punktā
norādītajiem projektiem tiek iesniegts starpmaksājuma pieprasījums,
turpmāk atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt starpmaksājumu, kas
nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010.
gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta
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) lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu atbalstīto projektu īstenošanu,
visus šī protokola lēmumus par Zivju fonda projektiem, kas saistīti ar zivju
ielaišanu, papildināt ar šādām prasībām, kas jānodrošina projektu
īstenošanā:
3.a) nodrošināt līguma vai nodomu protokola slēgšanu starp projekta
īstenotāju un zivju mazuļu piegādātāju, kas reģistrēts Pārtikas un
veterinārā dienesta reģistrā „Atzītie akvakultūras dzīvnieku audzēšanas
uzņēmumi”, kā arī šāda līguma vai nodomu protokola kopijas iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā. Ja zivju mazuļu iegāde notiek ārzemēs, projektu
iesniedzējiem jānodrošina attiecīga līguma kopijas ar šīs valsts
kompetentās institūcijas atzītu akvakultūras dzīvnieku audzēšanas
uzņēmumu iesniegšanu;
3.b) pabeigt projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkuma procedūru un ne
vēlāk, kā trīs mēnešus pēc projekta apstiprināšanas, noslēgt līgumu par
zivju mazuļu piegādēm, kurā tiktu paredzētas arī sankcijas attiecībā uz
zivju mazuļu piegādes neizpildi.
4) Atgādināt, Zivju fonda atbalsta saņēmējiem, ka pārskats par Zivju fonda
finansētā projekta īstenošanu, izpildot projektā norādīto īstenošanas
termiņu, jāiesniedz divu nedēļu laikā pēc pēdējā projekta maksājuma, bet
ne vēlāk, kā līdz kārtējā gada 31. oktobrim. Ja šis nosacījums netiek
izpildīts, Zivju fonda padome var pieņemt lēmumu par atbalsta saņēmēja
projektam apstiprinātā finansējuma atcelšanu un pārdali citam
projektam.

Zivju fonda padomes vadītājs

N. Riekstiņš

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