PROTOKOLS
Rīgā
2020. gada 18. septembrī

Nr. 4.1-28e/9/2020
Zivju fonda padomes 201. sēde

Rīgā
sēdes sākums 2020.gada 11.septembrī, plkst.10:00
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi I. Bārtule, E.Šmite, D.Vilkaste, V.Šantars, D.Ustups, M.Švarcs,
I.Lielmanis. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi A.Bērziņš, Ē.Urtāns, V.Gabrāns,
E. Burģelis.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2020. gadā.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju res ursu aizsardzība” 2. kārtai iesniegto
projektu apspriešana.
3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2. kārtai iesniegto
projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu.
4. Dažādi jautājumi:
4.1. par Alojas novada domes iesniegumu par projekta
papildināšana Salacas upes baseinā” neīstenošanu;

“Vimbu resursu

4.2. par Salacgrīvas novada domes pārstāves S. Kukanovskas e-pasta ziņu par
projekta “Vimbu pavairošana Salacas upē” neīstenošanu;
4.3. par institūta “BIOR” iesniegumu par projekta “Divu zinātniskā institūta
„BIOR” pētnieku dalība starptautiskajā NACEE (Centrālās un Austrumeiropas
akvakultūras tīkla) rīkotajā zinātniskajā konferencē „Zivju migrācija, 2020
aktualitātes”, Lietuvā” neīstenošanu;
4.4. par biedrības "CARP ANGLING TEAM LATVIA" pārstāvja G. Gašpuita epasta ziņu par projekta “Latvijas izlases komandas dalība Pasaules Čempionātā
karpu makšķerēšanā 2020,
Prylbychi Ļvovas apgabals, Ukraina”
neīstenošanu;
4.5. par biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija" pārstāvja G. Zeiļas epasta ziņu par projekta “Latvijas izlases komandas līdzdalība 2020. gada
pasaules čempionātā spiningošanā no laivām Polijā” neīstenošanu;

4.6. par biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija" pārstāvja I. Filippova
e-pasta ziņu par projekta “Latvijas izlases komandas līdzdalība 2020. gada
pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no krasta Portugālē” neīstenošanu;
4.7. par Nīcas novada domes pārstāves I. Taurinskaites e-pasta ziņu par projekta
“Zivju resursu pavairošana Bārtas upē Nīcas novadā” neīstenošanu;
4.8. par Burtnieku novada pašvaldības iesniegumu par projekta “Zivju dabisko
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieku ezerā”
īstenošanas termiņa pagarināšanu;
4.9. par iespējām organizēt Zivju fonda padomes izbraukuma sēdi.

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

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2020. gadā.
1.1. N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos
Zivju fonda dotācijas veidošanai 2020.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz
10.09.2020. veidoja 923 181,40 EUR jeb 81,5 % no 2020.gada ieņēmumu plāna, kas
aptuveni atbilst plānotajam.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2020.
līdz 10.09.2020.” un pieņēma to zināšanai.
1.2. N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda 2020.gada valsts budžeta
dotācijas 925 500 EUR izlietojumu līdz 10.09.2020. Viņš norāda, ka, atbalstot
2020.gada pirmajā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā iesniegtos projektus,
padome līdz šim ir piešķīrusi Zivju fonda finansējumu kopumā 844 778,97 EUR
apmērā 136 projektu īstenošanai, bet Lauku atbalsta dienests ir izmaksājis finansējumu
259 301,46 EUR apmērā.
Padomes sekretariāts arī sniedza informāciju, ka atsevišķu 2020. gada pavasarī
apstiprināto projektu neīstenošanas vai daļējas īstenošanas rezultātā ir izveidojies
papildus Zivju fonda līdzekļu atlikums 31 083,82 EUR apmērā (šajā finansējuma
atlikumā ierēķināts arī fonda līdzekļu atlikums, kas radies šī protokola 4.1. – 4.7.
apakšpunktā norādīto projektu neīstenošanas rezultātā).
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Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Zivju fonda 2020. gada valsts budžeta dotācijas 925 500 EUR izlietojums
10.09.2020.” un pieņēma to zināšanai, kā arī, lai nekavētu zivju resursu
aizsardzības pasākuma 2020. gada otrās kārtas projektu uzsākšanu, vienprātīgi
nolēma Zivju fonda līdzekļu atlikumu (31 083,82 EUR), kas tika norādīts padomes
sekretariāta sniegtajā informācijā, papildus iedalīt minētajai kārtai
izsludinātajam finansējuma apjomam (90 000 EUR), kas ļautu piešķirt
finansējumu tiem pasākuma kārtai iesniegtajiem un padomes pozitīvu
novērtējumu saņēmušajiem projektiem, kuriem, ievērojot projektu rindošanas
secību, pēc kārtai izsludinātā finansējuma piešķiršanas augstāk novērtētajiem
projektiem, pietrūktu finansējuma.

2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2. kārtai
iesniegto projektu apspriešana
N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 16 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2.kārtai. Pasākumam
iesniegtajos projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 141 444,05 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 90 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais
finansējums ievērojami pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto
un pieejamo atbalsta apmēru.
Uz padomes sēdi, ņemot vērā saistībā ar slimības “Covid-19” izplatību noteiktos
ierobežojumus, projektu iesniedzēju pārstāvji netika aicināti.
Pasākuma projektu iesniegumu 2020.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja padomes locekļu M.Švarca (projekts Nr.1), E.Šmites
(projekti Nr.2 - 13, Nr.15 un Nr.16) un I. Bārtules (projekts Nr.14) sagatavotos
atzinumus par iesniegtajiem projektiem.
N.Riekstiņš ierosina neatbalstīt un nevirzīt tālākai vērtēšanai projekta Nr. 6 pozīciju
“Termoprintera iegāde” (2 gab.), jo no fonda finanšu resursu lietderīgas izmantošanas
viedokļa nebūtu pareizi atbalstīt termoprinteru iegādi, ņemot vērā, ka šo iekārtu iegāde
neatbilst pasākuma īstenošanai paredzētajam mērķim.
Tāpat N.Riekstiņš ierosina projektā Nr. 13 projektā paredzēto izmaksu pozīciju
“Ķivere” (2 gab.) finansēt no projekta kopējās līdzfinansējuma summas, šo pozīciju
neatbalstot no Zivju fonda līdzekļiem.
Padome atbalstīja N.Riekstiņa priekšlikumus un projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi
nolēma tālākai vērtēšanai ar samazinātu Zivju fonda finansējumu, virzīt projektu
iesniegumu Nr.6 un Nr.13 (samazinātā finansējuma apjomu skatīt lēmumā par
attiecīgajiem projektiem šī protokola 3.punktā). Pārējos projektus (projekti Nr. 1, 2, 3,
4, 5, 7., 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16) padome virzīja vērtēšanai attiecīgajos projektos
pieteiktā finansējuma apmērā.
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3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2. kārtai
iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu
finansējumu
Pēc 2020.gada otrajā iesniegšanas kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumam „Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība” iesniegto projektu apspriešanas padome pāriet pie projektu
iesniegumu vērtēšanas procedūras.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras aizpilda un paraksta
apliecinājumus, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti
konkrētu projektu vērtēšanā vai ka viņi ir saistīti ar kādu projektu iesniedzējiem, un
iesniedz apliecinājumus padomes sekretariātam.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas saskaņā ar padomes sekretariāta veikto projektu
iesniegumu vērtēšanas datu apkopojumu, pasākumam „Zivju resursu aizsardzības
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī protokola pielikumā atspoguļoto
novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).
Kopējā vērtēšanai virzīto 16 projektu finansējuma summa pēc projektu apspriešanā
padomes veiktā pieprasītā finansējuma samazināšanas projektiem Nr.6 un Nr.13 bija
lielāka (139 929,45 EUR) par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo (90 000 EUR) un
saskaņā ar šī protokola 1.2. apakšpunktu no nerealizēto projektu atlikuma papildus
iedalīto finansējumu (31 083,82 EUR) – kopsummā 121 083,82 EUR.
Līdz ar to, ņemot vērā padomes veikto pieprasītā finansējuma samazināšanu projektiem
Nr. 6 un Nr. 13, no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā un
papildus iedalītajā finansējuma summā iekļāvās projekti Nr. 2, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 4, 9, 3, 6, 1 bet projektiem 8 un 11. kārtai pieejamā finansējuma nepietika.
Tomēr, lai esošajā situācijā, kas saistīta ar slimības Covi-19 ierobežošanai
noteiktajiem ierobežojumiem, veicinātu zivju resursu aizsardzības pasākuma
īstenošanas iespējas, padome vienprātīgi nolēma atstāt rezervē kārtai
izsludinātajā finansējuma summā neiekļāvušos projektus Nr. 8 un 11, ievērojot to
rindošanas secību, kas dotu padomei iespēju lemt par līdzekļu papildus iedalīšanu
šiem projektiem vēlāk, kad, iespējams, projektu neīstenošanas vai daļējas
īstenošanas rezultātā izveidotos papildus Zivju fonda finansējuma atlikums.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29.pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju
fonda nolikums” 8.3. apakšpunktu, Zivju fonda padome , ievērojot kārtai
izsludināto un papildus iedalīto finansējumu, pieņēma šādus lēmumus par
finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākuma „Zivju resursu aizsardzības
pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” 2.kārtai
iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
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3.1.

Projekts Nr.1 Zemkopības ministrijas projekta iesniegums „Latvijas
Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS)
Iekšējo ūdeņu moduļa funkcionālo papildinājumu izstrāde ”
Piešķirt projektam finansējumu 12 098,79 EUR apmērā.

3.2.

Projekts Nr.2 Krāslavas novada domes projekta iesniegums „Aprīkojuma
iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes uzlabošanai”

1) Piešķirt projektam finansējumu 2 157,60 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 Riebiņu novada domes projekta iesniegums
„Materiāltehniskās bāzes uzlabošana
zivju resursu aizsardzības
pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novadā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 4 280,98 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 Skrundas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novadā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 4 800,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.5.

Projekts Nr.5 Burtnieku novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības nodrošināšana Burtnieku ezerā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 4 373,00 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 Līvānu novada domes projekta iesniegums „Zvejas resursu
aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novada ūdenstilpēs
2.kārta”

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 304,92 EUR
apmērā, kas nodrošina šādas projekta izmaksu pozīciju apmaksu:
- planšetdatora iegāde, 1 gab. (304,92 EUR Zivju fonda finansējums).
2) Nepiešķirt Zivju fonda finansējumu projekta izmaksu pozīcijai “Termoprintera
iegāde” (2 gab.), jo no fonda finanšu resursu lietderīgas izmantošanas viedokļa
nebūtu pareizi atbalstīt termoprinteru iegādi, ņemot vērā, ka šo iekārtu iegāde
neatbilst pasākuma īstenošanai paredzētajam mērķim.
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.
3.7.

Projekts Nr.7 Grobiņas novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
aizsardzības pasākumi Grobiņas novada publiskajās ūdenstilpēs
2020.gadā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 8 009,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzētā bezpilota lidaparāta
(drona) iegādi skatīt padomes papildus nolēmuma 3) punktu šī padomes sēdes
darba kārtības punkta beigās.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.8.

Projekts Nr.8 Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums „Salacas
upes zivju resursu aizsardzības uzlabošana”

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 jau apstiprināto projektu neīstenošanas vai daļējas īstenošanas
rezultātā, 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.
3.9.

Projekts Nr.9 Viļakas novada domes projekta iesniegums „Publisko
ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 8 410,03 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.
3.10. Projekts Nr.10 Daugavpils novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi Daugavpils novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3 310,80 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.
3.11. Projekts Nr.11 Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2020. gadā, 2. kārta”
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 jau apstiprināto projektu neīstenošanas vai daļējas īstenošanas
rezultātā, 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.
3.12. Projekts Nr.12 Gulbenes novada pašvaldības projekta iesniegums „ Zivju
resursu aizsardzības pasākumu ieviešana Gulbenes novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 16 071,06 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzētā bezpilota lidaparāta
(drona) iegādi skatīt padomes papildus nolēmuma 3) punktu šī padomes sēdes
darba kārtības punkta beigās.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.13. Projekts Nr.13 Pļaviņu novada domes projekta iesniegums
„Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Pļaviņu
novada ūdenstilpēs”
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 14.1 punktu piešķirt projektam daļēju finansējumu 11 504,64 EUR
apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju apmaksu:
- kvadracikls, 1 gab. (9789,99 EUR Zivju fonda finansējums);
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-

piekabe kvadracikla pārvietošanai, 1 gab. (934,50 EUR Zivju fonda
finansējums);
pie kvadracikla piekabināma piekabe, 1 gab. (489,39 EUR Zivju fonda
finansējums);
pie apģērba stiprināma video kamera, 1 gab. (290,76 EUR Zivju fonda
finansējums).

2) Projekta iesniedzējam nodrošināt projekta iesnieguma sadaļā “Projekta
izmaksas” minētās pozīcijas “Ķivere” (2 gab.) iegādi kopsummā par
280,00 EUR projektam paredzētā līdzfinansējuma kopējās summas ietvaros un
10 darbdienu laikā, pēc informācijas par projekta apstiprināšanu saņemšanas
iesniegt Lauku atbalsta dienestā precizētu projekta līdzfinansējuma izmaksu
tāmi.
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.
3.14. Projekts Nr.14 Valsts vides dienesta projekta iesniegums „Zvejas
kontroles kapacitātes uzlabošana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 36 304,76 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzētā bezpilota lidaparāta
(drona) iegādi skatīt padomes papildus nolēmuma 3) punktu šī padomes sēdes
darba kārtības punkta beigās.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.15. Projekts Nr.15 Alojas novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 548,60 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.
3.16. Projekts Nr.16 Jēkabpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Jēkabpils
novada ūdenstilpnēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 545,00 EUR apmērā.

8

2) Projekta iesniedzējam attiecībā uz projektā paredzētā bezpilota lidaparāta
(drona) iegādi skatīt padomes papildus nolēmuma 3) punktu šī padomes sēdes
darba kārtības punkta beigās.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.

Padome papildus par pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
2020.gada 2.kārtai iesniegtajiem projektiem nolēma:
1) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 3.punktā
norādītajiem projektiem tiek iesniegts avansa pieprasījums, turpmāk
atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt avansa maksājumu, kas
nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010.
gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"
pieļaujamo avansa apmēra lielumu;
2) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 3.punktā
norādītajiem projektiem tiek iesniegts starpmaksājuma pieprasījums,
turpmāk atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt starpmaksājumu, kas
nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010.
gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"
pieļaujamo starpmaksājuma apmēra lielumu, kā arī, ja konkrētais
projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama
vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar
grāmatvedības dokumentiem), un šādus starpmaksājumus paredz ar
Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums;
3) projektos, kuros ir paredzēta bezpilota lidaparātu (dronu) iegāde, projekta
iesniedzējam pirms šo ierīču ekspluatācijas uzsākšanas jānodrošina
personāla kvalificēta apmācība rīcībai ar minētajām ierīcēm un jāsaņem
atbilstošas ierīču garantijas apliecības no ierīču pārdevēja.
4. Dažādi jautājumi.
par Alojas novada domes iesniegumu par projekta “Vimbu resursu
papildināšana Salacas upes baseinā” neīstenošanu
N.Riekstiņš informē padomi par Alojas novada domes 09.09.2020.vēstuli Nr. AND/61/20 par projekta “Vimbu resursu papildināšana Salacas upes baseinā” (padomes 24.
un 25.03.2020. protokols Nr. 4.1-28e/3/2020, 3.12. apakšpunkts) neīstenošanu, jo
saņemta zinātniskā institūta “BIOR” filiāles “Dole” vadītāja Aivara Ignatova vēstule
par nespēju piegādāt vimbu mazuļus.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Alojas novada domes 09.09.2020.vēstuli Nr.
AND/6-1/20 par projekta “Vimbu resursu papildināšana Salacas upes baseinā”
(padomes 24. un 25.03.2020. protokols Nr. 4.1-28e/3/2020, 3.12. apakšpunkts)
4.1.
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neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī projekta neīstenošanas rezultātā Zivju fonda
finansējuma atlikums pieaugs par 5400 EUR.
4.2.

par Salacgrīvas novada domes pārstāves S. Kukanovskas e-pasta ziņu par
projekta “Vimbu pavairošana Salacas upē” neīstenošanu

N.Riekstiņš informē padomi par Salacgrīvas novada domes pārstāves S. Kukanovskas
10.09.2020.e-pasta ziņu par projekta “Vimbu pavairošana Salacas upē” (padomes 24.
un 25.03.2020. protokols Nr. 4.1-28e/3/2020, 3.61. apakšpunkts) neīstenošanu, jo
saņemta zinātniskā institūta “BIOR” filiāles “Dole” vadītāja Aivara Ignatova e-pasta
ziņa par nespēju piegādāt vimbu mazuļus.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Salacgrīvas novada domes pārstāves
S. Kukanovskas 10.09.2020.e -pasta ziņu par projekta “Vimbu pavairošana
Salacas upē” (padomes 24. un 25.03.2020. protokols Nr. 4.1 -28e/3/2020, 3.61.
apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī projekta neīstenošanas
rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par 900 EUR.
4.3.

par institūta “BIOR” iesniegumu par projekta “Divu zinātniskā institūta
„BIOR” pētnieku dalība starptautiskajā NACEE (Centrālās un
Austrumeiropas akvakultūras tīkla) rīkotajā zinātniskajā konferencē
"Zivju migrācija, 2020 aktualitātes ", Lietuvā” neīstenošanu;

N.Riekstiņš informē padomi par zinātniskā institūta “BIOR” 08.09.2020. vēstuli Nr. 16/1220-e par projekta “Divu zinātniskā institūta „BIOR” pētnieku dalība starptautiskajā
NACEE (Centrālās un Austrumeiropas akvakultūras tīkla) rīkotajā zinātniskajā
konferencē "Zivju migrācija, 2020 aktualitātes", Lietuvā” (padomes 17. un 18.03.2020.
protokols Nr. 4.1-28e/2/2020, 3.2.1. apakšpunkts) neīstenošanu, jo saņemta informācija
no konferences organizētājiem, ka konference tiek atcelta.
Padome nolēma pieņemt zināšanai zinātniskā institūta “BIOR” 08.09.2020. vēstuli
Nr. 1-6/1220-e par projekta “Divu zinātniskā institūta „BIOR” pētnieku dalība
starptautiskajā NACEE (Centrālās un Austrumeiropas akvakultūras tīkla)
rīkotajā zinātniskajā konferencē „Zivju migrācija, 2020 aktualitātes”, Lietuvā”
(padomes 17. un 18.03.2020. protokols Nr. 4.1-28e/2/2020, 3.2.1. apakšpunkts)
neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī projekta neīstenošanas rezultātā Zivju fonda
finansējuma atlikums pieaugs par 760 EUR.
4.4.

par biedrības "CARP ANGLING TEAM LATVIA" pārstāvja G.
Gašpuita e-pasta ziņu par projekta “Latvijas izlases komandas dalība
Pasaules Čempionātā karpu makšķerēšanā 2020, Prylbychi Ļvovas
apgabals, Ukraina” neīstenošanu

N.Riekstiņš informē padomi par biedrības "CARP ANGLING TEAM LATVIA"
pārstāvja G. Gašpuita 10.09.2020.e-pasta ziņu par projekta “Latvijas izlases komandas
dalība Pasaules Čempionātā karpu makšķerēšanā 2020, Prylbychi Ļvovas apgabals,
Ukraina” (padomes 17. un 18.03.2020. protokols Nr. 4.1-28e/2/2020, 3.2.2.
apakšpunkts) neīstenošanu saistībā ar slimības Covid-19 dēļ noteiktajiem
ierobežojumiem.
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Padome nolēma pieņemt zināšanai biedrības "CARP ANGLING TEAM
LATVIA" pārstāvja G. Gašpuita 10.09.2020.e-pasta ziņu par projekta “Latvijas
izlases komandas dalība Pasaules Čempionātā karpu makš ķerēšanā 2020,
Prylbychi Ļvovas apgabals, Ukraina” (padomes 17. un 18.03.2020. protokols Nr.
4.1-28e/2/2020, 3.2.2. apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī projekta
neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par 1280 EUR.
4.5.

par biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija" pārstāvja
G. Zeiļas e-pasta ziņu par projekta “Latvijas izlases komandas līdzdalība
2020. gada pasaules čempionātā spiningošanā no laivām Polijā”
neīstenošanu

N.Riekstiņš informē padomi par biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija "
pārstāvja G. Zeiļas e-pasta ziņu par projekta “Latvijas izlases komandas līdzdalība
2020.
gada
pasaules
čempionātā
spiningošanā
no
laivām
Polijā”
(padomes 17. un 18.03.2020. protokols Nr. 4.1-28e/2/2020, 3.2.9. apakšpunkts)
neīstenošanu, jo šis pasākums tiek pārcelts uz 2021. gadu.
Padome nolēma pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta
federācija" pārstāvja G. Zeiļas e -pasta ziņu par projekta “Latvijas izlases
komandas līdzdalība 2020. gada pasaules čempionātā spiningošanā no laivām
Polijā” (padomes 17. un 18.03.2020. protokols Nr. 4.1-28e/2/2020, 3.2.9.
apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī projekta neīstenošanas
rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par 2500 EUR.
4.6.

par biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija" vēstuli par
projekta “Latvijas izlases komandas līdzdalība 2020. gada pasaules
meistarsacīkstēs spiningošanā no krasta Portugālē” neīstenošanu

N.Riekstiņš informē padomi par biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija "
11.09.2020. vēstuli par projekta “Latvijas izlases komandas līdzdalība 2020. gada
pasaules
meistarsacīkstēs
spiningošanā
no
krasta
Portugālē”
(padomes 17. un 18.03.2020. protokols Nr. 4.1-28e/2/2020, 3.2.8. apakšpunkts)
neīstenošanu, jo šis pasākums tiek pārcelts uz 2021. gadu. Vēstulē izteikts lūgums
pagarināt projekta īstenošanas laika beigu termiņu uz 2021.gada novembri, bet
N. Riekstiņš norāda, ka tas nav iespējams, jo šogad piešķirtie Zivju fonda līdzekļi ir
jāizlieto līdz 2020. gada beigām.
Padome nolēma pieņemt zināšanai biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta
federācija” 11.09.2020. vēstuli par projekta “Latvijas izlases komandas līdzdalība
2020. gada pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no krasta Portugālē” (padomes
17. un 18.03.2020. protokols Nr. 4.1-28e/2/2020, 3.2.8. apakšpunkts) neīstenošanu,
kā arī ņemt vērā, ka šī projekta neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma
atlikums pieaugs par 2500 EUR.
4.7.

par Nīcas novada domes pārstāves I. Taurinskaites e-pasta ziņu par
projekta “Zivju resursu pavairošana Bārtas upē Nīcas novadā”
neīstenošanu;
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N.Riekstiņš informē padomi par Nīcas novada domes pārstāves I. Taurinskaites e-pasta
ziņu par projekta “Zivju resursu pavairošana Bārtas upē Nīcas novadā” (padomes 24.
un 25.03.2020. protokols Nr. 4.1-28e/3/2020, 3.17. apakšpunkts) neīstenošanu, jo
saņemta zinātniskā institūta “BIOR” filiāles “Pelči” vadītāja V. Plauža vēstule par
nespēju piegādāt vēdzeļu mazuļus.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Nīcas novada domes pārstāves I. Taurinskaites
e-pasta ziņu par projekta “Zivju resursu pavairošana Bārtas upē Nīcas novadā”
(padomes 24. un 25.03.2020. protokols Nr. 4.1-28e/3/2020, 3.17. apakšpunkts)
neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī projekta neīstenošanas rezultātā Zivju fonda
finansējuma atlikums pieaugs par 4 662,74 EUR.
4.8.

par Burtnieku novada pašvaldības iesniegumu par projekta “Zivju
dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana
Burtnieku ezerā” īstenošanas termiņa pagarināšanu

N.Riekstiņš informē padomi par Burtnieku novada pašvaldības 09.09.2020. iesniegumu
Nr. 10.3.81.3/2020/1504, kurā tiek lūgts pagarināt projekta “Zivju dabisko dzīvotņu
kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieku ezerā” (padomes 24. un
25.03.2020. protokols Nr. 4.1-28e/3/2020, 3.70. apakšpunkts) īstenošanas termiņu līdz
01.12.2020., jo ir aizkavējusies projekta ietvaros izpļaujamo ūdensaugu novietnes
atrašanās vietas saskaņošana ar Valsts Vides dienestu, bet pļaujamo ūdensaugu
novietnes atrašanās vieta būtiski ietekmē pļaušanas un niedru izkraušanas izmaksas un
pirms Valsts Vides dienesta saskaņojuma novietnes izveidei nav iespējams izsludināt
iepirkuma procedūru ūdensaugu pļaušanai.
Padome nolēma atļaut Burtnieku novada pašvaldībai pagarināt projekta “Zivju
dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieku
ezerā” (padomes 24. un 25.03.2020. protokols Nr. 4.1-28e/3/2020, 3.70.
apakšpunkts) īstenošanas termiņu līdz 30.11.2020.
4.9.

par iespējām organizēt Zivju fonda padomes izbraukuma sēdi.

N.Riekstiņš informē padomes locekļus par līdz šim piedāvātajiem iespējamajiem
variantiem Zivju fonda padomes 2020. gada izbraukuma sēdei.
Padome nolēma uzdot padomes sekretariātam sazināties ar biedrību “Usmas
krasts” vai Alūksnes novada pašvaldību, lai noskaidrotu iespēju padomes
izbraukuma sēdi sarīkot Ventspils novadā vai Alūksnes novadā 2020.gada
oktobra pirmajā pusē .

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš
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