Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.154

Rīgā

sēdes sākums 2014.gada 11.martā, plkst.10:00

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi J.Lagūns, N.Liskins, T.Trubača, D.Vilkaste, M.Švarcs, A.Maldups,
A.Bērziņš, V.Gabrāns. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi, A.Rozefelds, Ē.Urtāns,
G.Korņilovs.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2014.gadā.
2. Zivju fonda pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem.
2.1. pasākums „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”;
2.2. pasākums „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar
zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību”.
3. Zivju fonda pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu
pieņemšana par projektu finansējumu.
3.1. pasākums „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”;
3.2. pasākums „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar
zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību”.
4. Dažādi jautājumi
4.1. par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada
2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"”;
4.2. par Zivju fonda padomes izbraukuma sēdi.
Sēdi vadīja: padomes vadītājs N.Riekstiņš.
Protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais referents, Zivju fonda padomes sekretariāta
pārstāvis.
N.Riekstiņš vaicā padomes locekļiem, vai viņiem nav iebildumu pret iepriekš izsūtīto
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 2014.gadā
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju fonda
dotācijas veidošanai 2014.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi uz 09.03.2014. veido
169 462 EUR jeb 18,3% no 2014.gada ieņēmumu plāna, kas ir atbilstoši ieņēmumu plānā
prognozētajam apjomam.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Ieņēmumi
valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2014. līdz 09.03.2014.” un
pieņēma to zināšanai.

2. Zivju fonda pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana,
projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju fonda
padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem
N.Riekstiņš informē, ka sēdē tiks izskatīti 13 projektu iesniegumi, kas iesniegti pasākumā
„Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”, un iesniegtajos projektos ir pieprasīts
Zivju fonda finansējums 121 738,46 EUR apmērā. Vienlaikus norāda, ka šim pasākumam
kārtā izsludinātais un pieejamais atbalsta apmērs ir 100 000 EUR. Tādējādi pasākumam
iesniegtajos projektos pieprasītais finansējums pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu
kārtā izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru.
Savukārt pasākumā „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā
ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” tiks izskatīti 5 projekti, un iesniegtajos projektos ir pieprasīts Zivju fonda
finansējums 11 442 EUR apmērā. N.Riekstiņš atzīmē, ka šim pasākumam kārtā
izsludinātais un pieejamais atbalsta apmērs ir 13 000 EUR. Tādējādi pasākumam
iesniegtajos projektos pieprasītais finansējums nepārsniedz šī pasākuma projektu
iesniegumu kārtā izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru.
Pasākuma projektu iesniegumu 2014.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu apspriešanas
gaitā padomes locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un projektu
iesniedzēju atbildes uz padomes locekļu jautājumiem, kā arī atsevišķu padomes locekļu
sagatavotos atzinumus par iesniegtajiem projektiem.
2.1. pasākums „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu

pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību”
2.1.1. Projekts Nr.1.1. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana zivju resursu
racionālai un saudzīgai izmantošanai Krustpils novada ūdenstilpēs”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 816,00 EUR)
Krustpils novada pašvaldības vides inspektors I.Luksts sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
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Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.1.2. Projekts Nr.1.2. Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas
„Dzīvesstāsts” projekta iesniegums „Foto albūms „Mūžs”: personības
Valda Brauna fotogrāfijās” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 8725,00
EUR)
Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas „Dzīvesstāsts” pārstāvis V.Brauns sniedz
sīkāku informāciju par projektu.
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekļa Ē.Urtāna sagatavoto un padomes
sekretariātam iesūtīto atzinumu, kurā norādīts, ka projekts būtu atbalstāms pilnā apmērā.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma atbalstīt tikai vienu no projekta izmaksās norādītajām
pozīcijām, kas būtu nepieciešamas projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to
apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 4825,00 EUR, kas nodrošina foto albūma izdošanas tipogrāfijas izmaksas.
2.1.3. Projekts Nr.1.3. Durbes novada domes projekta iesniegums
„Informatīvie stendi makšķerniekiem” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 1179,63 EUR)
Durbes novada domes priekšsēdētājs J.Ruško sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis A.Maldups iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma atbalstīt tikai vienu no projekta izmaksās norādītajām
pozīcijām, kas būtu nepieciešamas projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to
apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 915,63 EUR, kas nodrošina trīs makšķerniekiem paredzēto stendu
izgatavošanu un uzstādīšanu.
2.1.4. Projekts Nr.1.4. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta (BIOR) projekta iesniegums „Sabiedrības
informēšana par zivju resursu atražošanas un papildināšanas kārtību”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 3030,00 EUR)
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta (BIOR) (turpmāk –
institūts BIOR) pētniece S.Purviņa sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes locekle D.Vilkaste iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma atbalstīt tikai atsevišķas projekta izmaksās norādītās
pozīcijas, kas būtu nepieciešamas projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to
apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 2130,00 EUR, kas nodrošina šādus projektā paredzētos darbus:
1)
bukleta maketēšana, rediģēšana, noformējuma izstrāde – 340 EUR;
2)
bukleta publicēšana (tiražēšana), 5 pakas (pa 10 000 eks.) – 1790 EUR.
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2.1.5. Projekts Nr.1.5. Biedrības “Ziemeļu puse” projekta iesniegums
„Informatīvi-izglītojoša TV filma "Brētliņa - Baltijas būtiskākā zivs"”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 13 036,00 EUR)
Biedrības „Ziemeļu puse” projekta vadītājs M.Olte sniedz sīkāku informāciju par projektu.
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekļa G.Korņilova sagatavoto un padomes
sekretariātam iesūtīto atzinumu, kurā norādīts, ka projekts būtu atbalstāms. N.Riekstiņš
uzsver, ka projektu iesniedzējiem bija jāievēro padomes 2014.gada 9.janvāra sēdē
(protokols Nr.153, 3.punkts) apstiprinātais Zivju fonda pasākumu projektu iesniegumu
kārtas nosacījums pasākumam „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”, kas
noteica, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto
projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 18 000 EUR. N.Riekstiņš
atzīmē, ka biedrība „Ziemeļu puse” minētajam pasākumam ir iesniegusi trīs projektus,
kuru kopējais pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 36 664,15 EUR. Padomes loceklis
A.Bērziņš jautā, kā M.Olte sarindotu biedrības „Ziemeļu puse” iesniegtos projektus,
raugoties no šo projektu sabiedriskās nozīmības viedokļa. M.Olte atbild, ka, viņaprāt,
būtiskākais no biedrības „Ziemeļu puse” iesniegtajiem projektiem šādā aspektā būtu
informatīvi-izglītojošu TV raidījumu “MAKŠĶERĒ ar Olti” un “JŪRĀ ar Olti” cikls ar
interaktīvas interneta platformas atbalstu, bet pēc tam sekotu informatīvi-izglītojoša TV
filma "Brētliņa - Baltijas būtiskākā zivs". M.Olte norāda, ka mēģinātu realizēt šīs TV
filmas uzņemšanu arī tādā gadījumā, ja projektam tiktu piešķirts tikai daļējs finansējums.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā un lēmuma pieņemšanā ievērot projektu iesniegumu izsludinātajai
kārtai izvirzīto nosacījumu par viena atbalsta pretendenta projektu kopsummas maksimālo
apmēru.
2.1.6. Projekts Nr.1.6. Biedrības “Ziemeļu puse” projekta iesniegums
„Informatīvi-izglītojoša TV filma "Zivju pētījumi Latvijas upēs un
ezeros"” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 11 990,00 EUR)
Biedrības „Ziemeļu puse” projekta vadītājs M.Olte sniedz sīkāku informāciju par projektu.
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekļa G.Korņilova sagatavoto un padomes
sekretariātam iesūtīto atzinumu, kurā norādīts, ka kopumā projekts būtu atbalstāms, ja
projekta realizētājs ņemtu vērā to, ka gan faktiskajiem zivju pētījumiem pieejamie
cilvēkresursi, gan finansējums ir ļoti ierobežoti, kā arī to, ka filma būtu uzskatāma par
institūtā BIOR un Vides risinājumu institūtā veicamo pētniecisko darbību reklāmu, kaut
gan Vides risinājumu institūta pētījumiem pagaidām ir tikai eksperimentāls raksturs un
nekādi konkrēti rezultāti nav sasniegti.
M.Olte norāda, ka mēģinātu realizēt šīs TV filmas uzņemšanu arī tādā gadījumā, ja
projektam tiktu piešķirts tikai daļējs finansējums.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā un lēmuma pieņemšanā ievērot projektu iesniegumu izsludinātajai
kārtai izvirzīto nosacījumu par viena atbalsta pretendenta projektu kopsummas maksimālo
apmēru.
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2.1.7. Projekts Nr.1.7. Biedrības “Ziemeļu puse” projekta iesniegums
„Informatīvi-izglītojošu TV raidījumu “MAKŠĶERĒ ar Olti” un “JŪRĀ
ar Olti” cikls ar interaktīvas interneta platformas atbalstu” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 11 638,15 EUR)
Biedrības „Ziemeļu puse” projekta vadītājs M.Olte sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis V.Gabrāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā un lēmuma pieņemšanā ievērot projektu iesniegumu izsludinātajai
kārtai izvirzīto nosacījumu par viena atbalsta pretendenta projektu kopsummas maksimālo
apmēru.
2.1.8. Projekts Nr.1.8. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums
„Iepazīsim zemūdens dzīvi visos četros gadalaikos – ziemā, pavasarī,
vasarā un rudenī” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 14 273,00 EUR)
Dabas aizsardzības pārvaldes projekta vadītāja I.Soma sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekļa G.Korņilova sagatavoto un padomes
sekretariātam iesūtīto atzinumu, kurā norādīts, ka vairāku iemeslu dēļ projekts būtu
atbalstāms daļēji. Saskaņā ar G.Korņilova atzinumu būtu apšaubāma bukleta „Kas jāzina
makšķerniekiem” izdošana, jo makšķerēšanas noteikumos regulāri notiek izmaiņas. Nav
arī skaidrības, kāds sakars ar projekta mērķi būtu praktiskajām nodarbībām ar ūdens
smeļamā sietiņa izmantošanu.
I.Soma sniedz skaidrojumu par atsevišķu projekta izmaksu pozīciju pamatotību.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā ar piebildi, ka projekta atbalstīšanas gadījumā atbalsta
saņēmējam ir jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā detalizēts projekta vajadzībām iegādājamo
kancelejas preču saraksts.
2.1.9. Projekts Nr.1.9. Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta
Federācija” (LMSF) projekta iesniegums „Televīzijas raidījums
„MAKŠĶERĒŠANAS NOSLĒPUMI” TV kanālā LTV7” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 18 000,00 EUR)
Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācija” (LMSF) viceprezidents J.Stikuts
sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis V.Gabrāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
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2.1.10. Projekts Nr.1.10. Biedrības „Latgales Media Centrs” projekta
iesniegums „Rakstu par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību cikla sagatavošana un
ievietošana Latgales masu informācijas līdzekļos” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 12 538,00 EUR)
Projekta iesniedzēja pārstāvis uz padomes sēdi nav ieradies.
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un vērš padomes locekļu
uzmanību uz to, ka, izskatot iesniegto projektu, ir radušās šaubas par vairākiem faktiem,
kas būtu saistīti ar Zivju fonda līdzekļu adekvātu potenciālo izlietojumu. Pirmkārt, projekta
iesnieguma sadaļā B.5.6. „Projekta īstenošanā iesaistītie partneri” minētie subjekti ir
pakalpojuma sniedzēji, kuriem atbilstoši projekta iesnieguma sadaļai B.5.8. „Projekta
izmaksas” (turpmāk – sadaļa B.5.8.) ir paredzēta samaksa. Otrkārt, sadaļas B.5.8. tabulas
ailē „Cits finanšu avots” norādītais ziedojums 1499 EUR apmērā ir paredzēts nevis
konkrētai projekta aktivitātei, bet gan pievienotās vērtības nodokļa segšanai. Treškārt,
saskaņā ar projekta iesniegumam pievienoto dokumentāciju, iepirkuma uzvarētājs SIA
„DIANET” ir atbildīgs par sagatavoto rakstu „sūtīšanu pārpublicēšanai” un sakrīt SIA
„DIANET” un biedrības „Latgales Media Centrs” adrese (Daugavpils, Raiņa iela 18-5).
Ceturtkārt, projekta vadībai paredzētais finansējums sastāda 2600 EUR, kas ir 18,5% no
projekta kopējām izmaksām.
V.Gabrāns norāda, ka, tā kā padomes sēdi nav ieradies projekta iesniedzēja pārstāvis,
padomei ir grūti, izmantojot tās rīcībā esošo informāciju, objektīvi izvērtēt projektu, kā arī
vērš padomes locekļu uzmanību uz projektā paredzēto pārmērīgi lielo samaksu rakstu
sagatavotājiem (2800 EUR par 4 rakstiem; katrs raksts vismaz 7000 rakstzīmju garumā,
(aptuveni divas lappuses)).
Padome pēc domu apmaiņas atzina par pamatotām M.Švarca atzinumā paustās šaubas un
nolēma noraidīt projektu, neiekļaujot to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo
projektā paredzētā mērķa realizācija un iespējamie ieguvumi neatbilst projektā
pieprasītajam pārāk lielajam finansējuma apmēram, līdz ar ko pieprasītie līdzekļi nav
adekvāti projektā paredzētā sabiedriski noderīgā mērķa sasniegšanai.
2.1.11. Projekts Nr.1.11. Biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” (LMA)
projekta iesniegums „Brošūra „Makšķerēsim un domāsim kopā!””
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 5502,70 EUR)
Biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” (LMA) valdes priekšsēdētājs A.Birkovs
sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis A.Maldups iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.1.12. Projekts Nr.1.12. Garkalnes novada domes projekta iesniegums
„Saudzējot Latvijas zivju resursus” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
15 429,98 EUR)
Garkalnes novada domes projektu vadītājs K.Zīberts un Garkalnes novada domes finanšu
direktore I.Tiona sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekta
realizācija, izmantojot Zivju fonda līdzekļus ir atbalstāma.
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Padome pēc domu apmaiņas nolēma atbalstīt tikai atsevišķas projekta izmaksās norādītās
pozīcijas, kas būtu nepieciešamas projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to
apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 14 724,19 EUR, kas nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes un darbus:
1)
mācību materiāla izstrāde, digitalizācija – 4497,57 EUR;
2)
video materiālu izveide – 4765,28 EUR;
3)
Web dizaina izstrāde – 1285,02 EUR;
4)
interaktīvās Web struktūras izstrāde – 2088,16 EUR;
5)
loģisko algoritmu izstrāde – 2088,16 EUR.
Padome arī nolēma, ka gadījumā, ja projekts tiks atbalstīts, projekta iesniedzējam projekta
realizācijā, izstrādājot mācību un video materiālus, ir jānodrošina sadarbība ar
makšķernieku sabiedriskajām organizācijām, institūtu BIOR un Valsts vides dienestu.
2.1.13. Projekts Nr.1.13. Dabas muzeja atbalsta biedrības projekta iesniegums
„Nodarbības skolēniem „Kā zivs ūdenī”” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 5580,00 EUR)
Dabas muzeja atbalsta biedrības valdes locekle I.Cukura sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekļa G.Korņilova sagatavoto un padomes
sekretariātam iesūtīto atzinumu, kurā norādīts, ka vairāku iemeslu dēļ projekts būtu
atbalstāms daļēji. Saskaņā ar G.Korņilova atzinumu neskaidra ir izdevuma „Jaunā ihtiologa
rokasgrāmata” izdošanas efektivitāte un apšaubāma ir zivju sugu zīmējumu lietderība, jo
šāda informācija jau ir pieejama internetā. G.Korņilova atzinumā arī norādīts, ka zivju
pētīšanai vairumā gadījumu nepieciešami tādi rīki, kas skolēniem nebūs pieejami.
I.Cukura sniedz skaidrojumu par atsevišķu projekta izmaksu pozīciju pamatotību.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.

2.2. pasākums „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un
apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”
2.2.1. Projekts Nr.2.1. Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta
Federācija” (LMSF) projekta iesniegums „Latvijas izlases komandas
līdzdalība 2014. gada pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no
krasta” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 2900,00 EUR)
Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācija” (LMSF) viceprezidents J.Stikuts
sniedz sīkāku informāciju par projektu.
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekļa Ē.Urtāna sagatavoto un padomes
sekretariātam iesūtīto atzinumu, kurā norādīts, ka projekts būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
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2.2.2. Projekts Nr.2.2. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR” projekta iesniegums „Zinātniskā institūta
„BIOR” pārstāvja dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē
„IFM Lamprey conference 2014”, Lielbritānijā” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 1108,00 EUR)
Padomes locekle D.Vilkaste iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.2.3. Projekts Nr.2.3. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR” projekta iesniegums „Zinātniskā institūta
„BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta pārstāvja apmācība
zušu vecumu noteikšanā Polijas zivsaimniecības institūtā (MIR)”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 1434,00 EUR)
Padomes locekle D.Vilkaste iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.2.4. Projekts Nr.2.4. Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta
Federācija” (LMSF) projekta iesniegums „Latvijas izlases komandas
līdzdalība 2014. gada pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no
laivām” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 3000,00 EUR)
Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācija” (LMSF) viceprezidents J.Stikuts
sniedz sīkāku informāciju par projektu.
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekļa Ē.Urtāna sagatavoto un padomes
sekretariātam iesūtīto atzinumu, kurā norādīts, ka projekts būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.2.5. Projekts Nr.2.5. Biedrība "CARP TEAM LATVIA" projekta
iesniegums „Latvijas izlases komandas līdzdalība 2014. gada pasaules
meistarsacīkstēs karpu makšķerēšanā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 3000,00 EUR)
Biedrības „CARP TEAM LATVIA” valdes loceklis M.Bērziņš sniedz sīkāku informāciju
par projektu.
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekļa Ē.Urtāna sagatavoto un padomes
sekretariātam iesūtīto atzinumu, kurā norādīts, ka projekts būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
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3. Zivju fonda pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un
lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu.
Pēc 2014.gada iesniegšanas kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumiem „Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” un „Dalība starptautiskos pasākumos,
konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” iesniegto projektu apspriešanas padome pāriet pie
projektu iesniegumu vērtēšanas procedūras.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras aizpilda un paraksta apliecinājumus
par personīgo neieinteresētību vai sevis atstatīšanu no konkrētu projektu vērtēšanas un
iesniedz tos padomes sekretariātam.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas saskaņā ar padomes sekretariāta veikto projektu
iesniegumu vērtēšanas datu apkopojumu, pasākumiem „Sabiedrības informēšanas
pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu
un aizsardzību” un „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā
ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī protokola pielikumā atspoguļoto
novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).

3.1. pasākums „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību”
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa pēc padomes
veiktās atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas un šo projektu sākotnēji pieprasītā
finansējuma attiecīgas samazināšanas, kā arī viena projekta noraidīšanas bija mazāka
(84 766,52 EUR) par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (100 000 EUR).
Ņemot vērā padomes 2014.gada 9.janvāra sēdē lemto (protokols Nr.153, 3.punkts) un ar
pasākuma projektu iesniegšanas kārtu izsludināto nosacījumu, ka pasākumam iesniegtā
viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu
kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 18 000 EUR, atbalstīti varēja tikt tikai
divi biedrības „Ziemeļu puse” iesniegtie projekti, ievērojot projektu vērtēšanā tiem
noteikto rindošanas kārtību – Nr.1.6. (atbalstīts daļēji) un Nr.1.7. (atbalstīts pilnā apmērā).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā finansējuma
summā, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību (ņemot vērā padomes veikto
pieprasītā finansējuma samazināšanu projektiem Nr.1.2., 1.3. 1.4., 1.5., 1.12. un
finansējuma nepiešķiršanu projektiem Nr.1.6. un 1.10.), iekļāvās projekti Nr. 1.1., 1.2., 1.3.
1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.11., 1.12. un 1.13.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 29.pantu
un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju fonda
nolikums” 8.5.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādu lēmumu par
finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākumam „Sabiedrības informēšanas
pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
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3.1.1. Projekts Nr.1.1. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana zivju resursu
racionālai un saudzīgai izmantošanai Krustpils novada ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 816,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.1.2. Projekts Nr.1.2. Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas
„Dzīvesstāsts” projekta iesniegums „Foto albūms „Mūžs”: personības
Valda Brauna fotogrāfijās”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 4825,00 EUR apmērā, kas nodrošina foto
albūma izdošanas tipogrāfijas izmaksas.
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.
3.1.3. Projekts Nr.1.3. Durbes novada
„Informatīvie stendi makšķerniekiem”

domes

projekta

iesniegums

1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 915,63 EUR apmērā, kas nodrošina trīs
makšķerniekiem paredzēto stendu izgatavošanu un uzstādīšanu.
2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu
par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda finansējuma atbalstu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.1.4. Projekts Nr.1.4. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta (BIOR) projekta iesniegums „Sabiedrības
informēšana par zivju resursu atražošanas un papildināšanas kārtību”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 2130,00 EUR apmērā, kas nodrošina šādus
projektā paredzētos darbus:
- bukleta maketēšana, rediģēšana, noformējuma izstrāde – 340 EUR;
- bukleta publicēšana (tiražēšana), 5 pakas (pa 10 000 eks.) – 1790 EUR.
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.
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3.1.5. Projekts Nr.1.5. Biedrības “Ziemeļu puse” projekta iesniegums
„Informatīvi-izglītojoša TV filma "Brētliņa - Baltijas būtiskākā zivs"”
Ievērojot padomes 2014.gada 9.janvāra sēdē (protokols Nr.153, 3.punkts) apstiprināto
nosacījumu, ka pasākumam iesniegtā viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta
pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru
18 000 EUR un ņemot vērā, ka projekta iesniedzējam, biedrībai „Ziemeļu puse”, saskaņā
ar šī protokola 3.1.7.punktu tiek pilnībā atbalstīts projekts Nr.1.7. (11 638,15 EUR) un
daļēji atbalstīts projekts Nr.1.6. (6361,85 EUR), kā arī to, ka projekts ir ieguvis zemāko
vērtējumu no trim pasākumam iesniegtajiem biedrības „Ziemeļu puse” projektiem,
nepiešķirt projektam finansējumu.
3.1.6. Projekts Nr.1.6 Biedrības “Ziemeļu puse” projekta iesniegums
„Informatīvi-izglītojoša TV filma "Zivju pētījumi Latvijas upēs un
ezeros"”
1) Ievērojot padomes 2014.gada 9.janvāra sēdē (protokols Nr.153, 3.punkts)
apstiprināto nosacījumu, ka pasākumam iesniegtā viena projekta iesnieguma vai
viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz
maksimālo atbalsta apmēru 18 000 EUR un ņemot vērā, ka projekta iesniedzējam,
biedrībai „Ziemeļu puse”, saskaņā ar šī protokola 3.1.7.punktu tiek pilnībā atbalstīts
projekts Nr.1.7. (11 638,15 EUR), kā arī to, ka projekts ir ieguvis otru augstāko
vērtējumu no trim pasākumam iesniegtajiem biedrības „Ziemeļu puse” projektiem,
piešķirt projektam daļēju finansējumu 6361,85 EUR apmērā.
2) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
3) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma,
kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40% apmērā no kopējā
projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta posms tiku īstenots un pēc
tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības
rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un šādu starpmaksājumu
paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums.
4) Projekta iesniedzējam 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.
5) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.1.7. Projekts Nr.1.7. Biedrības “Ziemeļu puse” projekta iesniegums
„Informatīvi-izglītojošu TV raidījumu “Makšķerē ar Olti” un “Jūrā ar
Olti” cikls ar interaktīvas interneta platformas atbalstu”
1) Piešķirt projektam finansējumu 11 638,15 EUR apmērā.
2) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
3) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma,
kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40% apmērā no kopējā
projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta posms tiku īstenots un pēc
tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības
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rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un šādu starpmaksājumu
paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.1.8. Projekts Nr.1.8. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums
„Iepazīsim zemūdens dzīvi visos četros gadalaikos – ziemā, pavasarī,
vasarā un rudenī”
1) Piešķirt projektam finansējumu 14 273,00 EUR apmērā.
2) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
3) Atbalsta saņēmējam iesniegt Lauku atbalsta dienestā detalizētu projekta vajadzībām
iegādājamo kancelejas preču sarakstu.
3.1.9. Projekts Nr.1.9. Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta
Federācija” (LMSF) projekta iesniegums „Televīzijas raidījums
„Makšķerēšanas noslēpumi” TV kanālā LTV7”
1) Piešķirt projektam finansējumu 18 000,00 EUR apmērā.
2) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
3) Piešķirt projektam avansu 9000 EUR apmērā pēc līguma noslēgšanas ar Lauku
atbalsta dienestu, kā arī atbalstīt iespēju līdz 2014.gada 1.augustam veikt projektam
starpmaksājumu 5000 EUR apmērā, ja konkrētais projekta posms tiktu īstenots un
pēc tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās
darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un šādu
starpmaksājumu paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.1.10. Projekts Nr.1.10. Biedrības „Latgales Media Centrs” projekta
iesniegums „Rakstu par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību cikla sagatavošana un
ievietošana Latgales masu informācijas līdzekļos”
Noraidīt projektu, neiekļaujot to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo projektā
paredzētā mērķa realizācija un iespējamie ieguvumi neatbilst projektā pieprasītajam pārāk
lielajam finansējuma apmēram (2800 EUR par 4 rakstiem vismaz 7000 rakstzīmju garumā,
7138 EUR par rakstu publikāciju un 2600 EUR par projekta vadību), līdz ar ko pieprasītie
līdzekļi nav adekvāti projektā paredzētā sabiedriski noderīgā mērķa sasniegšanai.
3.1.11. Projekts Nr.1.11. Biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” (LMA)
projekta iesniegums „Brošūra „Makšķerēsim un domāsim kopā!””
1) Piešķirt projektam finansējumu 5502,70 EUR apmērā.
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2) Saskaņā ar izteikto lūgumu piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā
projektam piešķirtā finansējuma, ja projekta iesniedzējs Lauku atbalsta dienestā
iesniedz rakstisku avansa pieprasījumu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.1.12. Projekts Nr.1.12. Garkalnes novada domes projekta iesniegums
„Saudzējot Latvijas zivju resursus”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 14 724,19 EUR, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes un darbus:
- mācību materiāla izstrāde, digitalizācija – 4497,57 EUR;
- video materiālu izveide – 4765,28 EUR;
- Web dizaina izstrāde – 1285,02 EUR;
- interaktīvās Web struktūras izstrāde – 2088,16 EUR;
- loģisko algoritmu izstrāde – 2088,16 EUR.
2) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
3) Projekta iesniedzējam projekta realizācijā, izstrādājot mācību un video materiālus,
nodrošināt sadarbību ar makšķernieku sabiedriskajām organizācijām, institūtu
BIOR un Valsts vides dienestu, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā rakstveida
informāciju par šīs sadarbības nodrošināšanu.
4) 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.
5) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.1.13. Projekts Nr.1.13. Dabas muzeja atbalsta biedrības projekta iesniegums
„Nodarbības skolēniem „Kā zivs ūdenī””
Piešķirt projektam finansējumu 5580,00 EUR apmērā.

3.2. pasākums „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un
apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa (11 442 EUR)
bija mazāka par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (13 000 EUR). Līdz
ar to kārtai izsludinātā finansējuma summā iekļāvās visi pasākumam iesniegtie un
vērtēšanā sarindotie projekti.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 29.pantu
un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju fonda
nolikums” 8.6.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādu lēmumu par
finansējuma piešķiršanu pasākumam „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs
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un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
3.2.1. Projekts Nr.2.1. Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta
Federācija” (LMSF) projekta iesniegums „Latvijas izlases komandas
līdzdalība 2014. gada pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no krasta”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2900,00 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.
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.
3.2.2. Projekts Nr.2.2. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR” projekta iesniegums „Zinātniskā institūta
„BIOR” pārstāvja dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē „IFM
Lamprey conference 2014”, Lielbritānijā”
Piešķirt projektam finansējumu 1108,00 EUR apmērā.
3.2.3. Projekts Nr.2.3. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta „BIOR” projekta iesniegums „Zinātniskā institūta
„BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta pārstāvja apmācība
zušu vecumu noteikšanā Polijas zivsaimniecības institūtā (MIR)”
Piešķirt projektam finansējumu 1434,00 EUR apmērā.
3.2.4. Projekts Nr.2.4. Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta
Federācija” (LMSF) projekta iesniegums „Latvijas izlases komandas
līdzdalība 2014. gada pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no laivām”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3000,00 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.
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.
3.2.5. Projekts Nr.2.5. Biedrība "CARP TEAM LATVIA" projekta
iesniegums „Latvijas izlases komandas līdzdalība 2014. gada pasaules
meistarsacīkstēs karpu makšķerēšanā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3000,00 EUR apmērā.
2) Saskaņā ar izteikto lūgumu piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā
projektam piešķirtā finansējuma, ja projekta iesniedzējs Lauku atbalsta dienestā
iesniedz rakstisku avansa pieprasījumu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
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4. Dažādi jautājumi
4.1. par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"”
Padome izskatīja padomes sekretariāta sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts
atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"”.
Padome nolēma uzdot padomes sekretariātam iekļaut minētajā noteikumu projektā normu,
kas paredzētu iespēju padomei lemt par Zivju fonda līdzekļu nepiešķiršanu projektam, ja
padomes locekļiem izvērtējot to saskaņā ar projekta vērtēšanas kritērijiem, projekts
saņemtu mazāk par 40 punktiem.
4.2. par Zivju fonda padomes izbraukuma sēdi
Padome nolēma uzdot padomes sekretariātam sazināties ar padomes locekli A.Rozefeldu,
lai noskaidrotu iespējamo padomes izbraukuma sēdes sarīkošanas laiku un darba kārtību.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 19.03.2014.

J.Ābele
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