PROTOKOLS
Rīgā
2017.gada 20.aprīlī

Nr.4.1-28e/3/2017
Zivju fonda padomes 175. sēde

Rīgā

sēdes sākums 2017.gada 12.aprīlī, plkst.10:00

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi R.Derkačs, D.Ustups, E.Šmite, A.Rozefelds, M.Švarcs, V.Gabrāns,
A.Maldups, D.Vilkaste, Ē.Urtāns, V.Šantars. Sēdē nepiedalījās padomes loceklis
A.Bērziņš.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
un Zivju fonda valsts budžeta dotācijas izlietojumu.
2. Pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem.
3. Pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu.
4. Dažādi jautājumi:
4.1. par Zivju fonda padomes 2017.gada izbraukuma sēdi;
4.2. par Smiltenes novada domes iesniegumu par projekta nosaukuma maiņu.
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 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
un Zivju fonda valsts budžeta dotācijas izlietojumu
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos
Zivju fonda dotācijas veidošanai 2017.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz
10.04.2017. veidoja 1 136 230,12 EUR jeb 122,8 % no 2017.gada ieņēmumu plāna,
kas nozīmē, ka 2017.gadā ieņēmumu plāns jau ir pārpildīts. Šī pārpilde izveidojusies

galvenokārt sakarā ar kādas juridiskas personas iemaksu atbilstoši tiesas spriedumam
par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem vairāk nekā 600 000 EUR apmērā.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no
01.01.2017. līdz 10.04.2017.” un pieņēma to zināšanai.
2) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda 2017.gada valsts budžeta
dotācijas 717 777 EUR izlietojumu līdz 10.04.2017. Viņš norāda, ka padomes
21.03.2017.sēdē padome 66 projektu īstenošanai no Zivju fonda līdzekļiem piešķīra
kopumā 243 000 EUR, bet to projektu, kuru atbalstam pietrūka līdzekļu, jeb “rezervē”
finansējuma atbrīvošanās gadījumam atstāto projektu pieprasītais Zivju fonda
finansējums ir 10 130,35 EUR.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Zivju fonda 2017.gada valsts budžeta dotācijas 717 777 EUR izlietojums” un
pieņēma to zināšanai.
2. Pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem
N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 23 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākumam „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai
skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši
televīzijas raidījumi vai radioraidījumi”. Pasākumam iesniegtajos projektos
pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 225 176,90 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 122 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos
pieprasītais finansējums pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto
un pieejamo atbalsta apmēru.
Pasākuma projektu iesniegumu 2017.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un atbildes uz
padomes locekļu jautājumiem, kā arī padomes locekļu A.Maldupa, E.Šmites,
D.Vilkastes, V.Gabrāna, Ē.Urtāna, R.Derkača, M.Švarca un D.Ustupa sagatavotos
atzinumus par iesniegtajiem projektiem.
Uz padomes sēdi bija ieradušies sekojoši projektu iesniedzēju pārstāvji, kas atbilstoši
pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem (projektu
nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 3.punktā un protokola
pielikumā):
1) projekts Nr.1.1., 1.2. – T.Binders, Daugavpils pilsētas domes tehniskais
direktors;
2) projekts Nr.1.3. – V.Viļevičs, Ļaudonas makšķernieku kluba „SAVIEŠI”
valdes priekšsēdētājs;
3) projekts Nr.1.4. – N. Grabovskis, biedrības "Latvijas Makšķerēšanas Sporta
Federācija" valdes loceklis;
4) projekts Nr.1.5. – V.Brauns, asociācijas “Dzīvesstāsts” pārstāvis;
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5) projekts Nr.1.6. – I.Maldone, biedrības “Usmas krasts” valdes priekšsēdētāja,
A.Maldonis, vides izspektors;
6) projekts Nr.1.7. – F.Klagišs, biedrības “Vides inspektoru apvienība” valdes
loceklis;
7) projekts Nr.1.8. – M.Balodis, biedrības “Makšķernieku Organizāciju
Sadarbības padome” valdes priekšsēdētājs;
8) projekts Nr.1.9. – J.Remess, Limbažu novada pašvaldības aģentūras “ALDA”
direktors;
9) projekts Nr.1.10. – I.Stalidzāne, Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja, M.Sarkane, Carnikavas novadpētniecības centra
vadītāja;
10) projekts Nr.1.11., 1.12., 1.13., 1.14. – G.Grancovska, biedrības “Shen Rig”
projektu vadītāja;
11) projekts Nr.1.15. – D.Meiere un U.Bērziņa, “Dabas muzeja atbalsta biedrības”
pārstāves;
12) projekts Nr.1.16. – I.Sūniņa, biedrības "Vidzemes inovāciju instruments"
projektu vadītāja;
13) projekts Nr.1.17., Nr.1.23. – M.Olte, biedrības "Ziemeļu puse" un biedrības
“Zivju gani” pārstāvis;
14) projekts Nr.1.18. – A.Zvaigzne, biedrības "Neformālās izglītības ekspertu
asociācija” projektu koordinatore;
15) projekts Nr.1.19. – I.Birbele, biedrības “Darīsim paši” administratīvā vadītāja;
16) projekts Nr.1.20. – J.Ķibermanis, Burtnieku novada pašvaldības
izpilddirektores vietnieks.
Par projektu Nr.1.22. informāciju sniedza padomes loceklis Ē.Urtāns.
Izskatot projektus, tika ņemts vērā pasākuma kārtas izsludināšanas paziņojumā
iekļautais nosacījums, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta
vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru
25 000 EUR, un no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne
vairāk kā trim video projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas
utml.). Padome, apspriežot projektus, nolēma, ka tālākai vērtēšanai kā video projekti
tiek virzīti projekti Nr.1.4., 1.17. un 1.23.
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma nevirzīt tālākai vērtēšanai
projektus Nr.1.11., 1.12., 1.13. un 1.14. (iemeslus projekta noraidīšanai un
nevirzīšanai tālākai vērtēšanai skatīt lēmumā par katru attiecīgo projektu šī protokola
3.punktā).
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma tālākai vērtēšanai ar
samazinātu vai daļēju Zivju fonda finansējumu, virzīt šādus projektu iesniegumus:
Nr.1.1., 1.2., 1.7. (samazinātā finansējuma apjomus skatīt šī protokola pielikumā).
Padomes loceklis R.Derkačs ierosināja, ka projekta Nr.1.16. paredzētajā mācību
materiālā norādītos makšķerēšanas lieguma laikus būtu nepieciešams saskaņot ar
Valsts vides dienestu, kā arī visu projekta ietvaros izveidoto mācību materiālu
saskaņot ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR.
Padome atbalstīja R.Derkača viedokli par kompetento iestāžu saskaņojuma
nepieciešamību šāda veida projektiem.
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3. Pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu.
Pēc 2017.gada iesniegšanas kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumam „Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai
uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi”
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, pasākumam „Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai
uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi”
iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī protokola pielikumā atspoguļoto
novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa pēc
padomes veiktās atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas un šo projektu sākotnēji
pieprasītā finansējuma attiecīgas samazināšanas bija lielāka (172 390,35 EUR) par
pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (122 000 EUR).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā
finansējuma summā (ņemot vērā projektu Nr. 1.11., 1.12., 1.13. un 1.14. nevirzīšanu
tālākai vērtēšanai un projektu apspriešanā padomes veikto pieprasītā finansējuma
samazināšanu projektiem Nr. 1.1., 1.2. un 1.7.), ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma
secību, neiekļāvās vērtēšanai virzītie projekti Nr.1.7., 1.1., 1.6., 1.15., 1.8., 1.9., 1.2.
un 1.3., bet projektiem Nr.1.16. un 1.21., kuri saņēma vienādu vērtējumu, atlika
finansējums 15 399,47 EUR, kas bija mazāks par šo projektu vērtēšanai virzītā
finansējuma kopsummu (20 986,60 EUR).
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29.pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388
„Zivju fonda nolikums” 8.5.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādus
lēmumus par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākumam
„Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu
un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas
izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas
raidījumi vai radioraidījumi” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
3.1.

Projekts Nr.1.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta iesniegums
„Makšķerēšanas sacensību organizēšana Lielajā Stropu ezerā”

Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā
finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar
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augstāku savstarpējo novērtējumu. Gadījumā, ja turpmāk atbrīvosies Zivju fonda
finanšu līdzekļi vai kāds no projektu iesniedzējiem, kuriem piešķirts daļējs Zivju
fonda finansējums, atteiksies no projekta īstenošanas ar samazinātu Zivju fonda
finansējumu, padome var pieņemt atsevišķu lēmumu par projekta atbalstīšanu,
ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību. Ja šādā
kārtībā projekts tiktu atbalstīts, tam piešķirams samazināts finansējums 182,99 EUR
apmērā, kas ietvertu 3 apbalvojuma kausu iegādi (135,00 EUR) un 6 apbalvojuma
medaļu iegādi (47,99 EUR), ņemot vērā, ka tiktu saglabāts vismaz Zivju fonda
daļējam finansējumam proporcionāls projekta līdzfinansējums (11% no projekta
samazinātā finansējuma kopējām izmaksām).
3.2.

Projekts Nr.1.2. Daugavpils novada Demenes pagasta pārvaldes projekta
iesniegums „Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana
Daugavpils novada Demenes pagasta ūdensobjektu zivju resursu
aizsardzībai”

Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā
finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar
augstāku savstarpējo novērtējumu. Gadījumā, ja turpmāk atbrīvosies Zivju fonda
finanšu līdzekļi vai kāds no projektu iesniedzējiem, kuriem piešķirts daļējs Zivju
fonda finansējums, atteiksies no projekta īstenošanas ar samazinātu Zivju fonda
finansējumu, padome var pieņemt atsevišķu lēmumu par projekta atbalstīšanu,
ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību. Ja šādā
kārtībā projekts tiktu atbalstīts, tam piešķirams samazināts finansējums 2543,64 EUR
apmērā, kas ietvertu 4 informatīvo stendu izgatavošanu un uzstādīšanu (1962,11
EUR), kā arī vismaz 150 informatīvo bukletu izgatavošanu (581,53 EUR), ņemot
vērā, ka tiktu saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums (11% no projekta samazinātā finansējuma kopējām
izmaksām).
3.3.

Projekts Nr.1.3. Biedrības “Ļaudonas makšķernieku kluba "SAVIEŠI"”
projekta iesniegums „Makšķerēšanas skola "Zelta zivtiņa"”

Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā
finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar
augstāku savstarpējo novērtējumu. Gadījumā, ja turpmāk atbrīvosies Zivju fonda
finanšu līdzekļi vai kāds no projektu iesniedzējiem, kuriem piešķirts daļējs Zivju
fonda finansējums, atteiksies no projekta īstenošanas ar samazinātu Zivju fonda
finansējumu, padome var pieņemt atsevišķu lēmumu par projekta atbalstīšanu,
ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.
3.4.

Projekts Nr.1.4. Biedrības "Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācija"
projekta iesniegums „Televīzijas raidījums "Makšķerēšanas noslēpumi"
TV kanālā RE TV"”

1) Piešķirt projektam finansējumu 25 000,00 EUR apmērā.
2) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
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3) Piešķirt projektam avansu 10 000 EUR apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma pēc līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu, kā arī atbalstīt
iespēju veikt projektam starpmaksājumu 5000 EUR apmērā līdz 2017.gada
1.augustam, 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.
3.5.

Projekts Nr.1.5. Biedrības “Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku
asociācija "Dzīvesstāsts"” projekta iesniegums “Valdis Brauns 'Sienas
kalendārs pa Latvijas zvejnieku tēmu 2018-19"”

1) Piešķirt projektam finansējumu 4 148,00 EUR apmērā.
2) Atbilstoši projekta iesniedzēja projekta apspriešanā izteiktajam priekšlikumam
atbalstīt Latvijas valsts simtgades zīmes izmantošanu kalendāra noformējumā.
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.
3.6.

Projekts Nr.1.6. Biedrības “Usmas krasts” projekta iesniegums “Mājas
lapas www.usmasezers.lv izveide”

Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā
finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar
augstāku savstarpējo novērtējumu. Gadījumā, ja turpmāk atbrīvosies Zivju fonda
finanšu līdzekļi vai kāds no projektu iesniedzējiem, kuriem piešķirts daļējs Zivju
fonda finansējums, atteiksies no projekta īstenošanas ar samazinātu Zivju fonda
finansējumu, padome var pieņemt atsevišķu lēmumu par projekta atbalstīšanu,
ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.
3.7.

Projekts Nr.1.7. Biedrības “Vides inspektoru apvienība” projekta
iesniegums “Grāmatas "Populārākās makšķerēšanas vietas Latvijā"
izdošana”

Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā
finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar
augstāku savstarpējo novērtējumu. Gadījumā, ja turpmāk atbrīvosies Zivju fonda
finanšu līdzekļi vai kāds no projektu iesniedzējiem, kuriem piešķirts daļējs Zivju
fonda finansējums, atteiksies no projekta īstenošanas ar samazinātu Zivju fonda
finansējumu, padome var pieņemt atsevišķu lēmumu par projekta atbalstīšanu,
ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību. Ja šādā
kārtībā projekts tiktu atbalstīts, tam piešķirams samazināts finansējums
13 700,00 EUR apmērā, kas ietvertu autoratlīdzību par tekstu (8000,00 EUR) un
autoratlīdzību par foto un kartēm (5700,00 EUR), ņemot vērā, ka projektā paredzētais
līdzfinansējums tiktu saglabāts pilnā apmērā.
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3.8.

Projekts Nr.1.8. Biedrības “Makšķernieku Organizāciju Sadarbības
padome” projekta iesniegums “Jauno makšķerēšanas noteikumu un
makšķernieka kodeksa publicēšana angļu un krievu valodās”

Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā
finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar
augstāku savstarpējo novērtējumu. Gadījumā, ja turpmāk atbrīvosies Zivju fonda
finanšu līdzekļi vai kāds no projektu iesniedzējiem, kuriem piešķirts daļējs Zivju
fonda finansējums, atteiksies no projekta īstenošanas ar samazinātu Zivju fonda
finansējumu, padome var pieņemt atsevišķu lēmumu par projekta atbalstīšanu,
ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.
3.9.

Projekts Nr.1.9. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums “Zini,
sargā un copē!”

Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā
finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar
augstāku savstarpējo novērtējumu. Gadījumā, ja turpmāk atbrīvosies Zivju fonda
finanšu līdzekļi vai kāds no projektu iesniedzējiem, kuriem piešķirts daļējs Zivju
fonda finansējums, atteiksies no projekta īstenošanas ar samazinātu Zivju fonda
finansējumu, padome var pieņemt atsevišķu lēmumu par projekta atbalstīšanu,
ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.
3.10. Projekts Nr.1.10. Carnikavas novada pašvaldības projekta iesniegums
“Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi par zivju resursu
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību
Carnikavas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 11 685,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam izveidoto interaktīvo spēli pirms laišanas klajā saskaņot
ar Valsts vides dienestu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātnisko institūtu BIOR, kā arī papildus nodrošināt piekļuvi interaktīvās
spēles lietošanai interneta vidē.
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.
3.11. Projekts Nr.1.11. Biedrības “Shen Rig” projekta iesniegums
“Sabiedrības informēšana par zivju resursu aizsardzības pasākumiem
un aktualitātēm zivsaimniecības nozarē Latgales reģionā”
Ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru,
vienprātīgi noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas
procedūrā, jo projekta iesniedzēja darbības mērķi nav saistīti ar zivju resursu
izmantošanu un aizsardzību, nav ievērots padomes noteiktais pasākuma „Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai
uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi”
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projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas nosacījums, ka viena atbalsta pretendenta
vairāku iesniegto projektu kopsumma nedrīkst pārsniegt maksimālo atbalsta apmēru
25 000 EUR (četru atbalsta pretendenta iesniegto projektu kopsumma sastāda
40 232,93 EUR), kā arī projektā ir neskaidri norādīts īstenojamo pasākumu apraksts
un paredzētas nesamērīgi augstas izmaksu pozīcijas vienādu mērķu sasniegšanai
četros līdzīgos televīzijas un radio raidījumu projektos.
3.12. Projekts Nr.1.12. Biedrības “Shen Rig” projekta iesniegums
“Sabiedrības informēšana par aktualitātēm zvejas jomā radio raidījumā
"Zvejas ziņas"”
Ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru,
vienprātīgi noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas
procedūrā, jo projekta iesniedzēja darbības mērķi nav saistīti ar zivju resursu
izmantošanu un aizsardzību, nav ievērots padomes noteiktais pasākuma „Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai
uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi”
projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas nosacījums, ka viena atbalsta pretendenta
vairāku iesniegto projektu kopsumma nedrīkst pārsniegt maksimālo atbalsta apmēru
25 000 EUR (četru atbalsta pretendenta iesniegto projektu kopsumma sastāda
40 232,93 EUR), kā arī projektā ir neskaidri norādīts īstenojamo pasākumu apraksts
un paredzētas nesamērīgi augstas izmaksu pozīcijas vienādu mērķu sasniegšanai
četros līdzīgos televīzijas un radio raidījumu projektos.
3.13. Projekts Nr.1.13. Biedrības “Shen Rig” projekta iesniegums
“Sabiedrības informēšana par aktualitātēm zvejas jomā televīzijas
raidījumā "Par zveju"”
Ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru,
vienprātīgi noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas
procedūrā, jo projekta iesniedzēja darbības mērķi nav saistīti ar zivju resursu
izmantošanu un aizsardzību, nav ievērots padomes noteiktais pasākuma „Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai
uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi”
projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas nosacījums, ka viena atbalsta pretendenta
vairāku iesniegto projektu kopsumma nedrīkst pārsniegt maksimālo atbalsta apmēru
25 000 EUR (četru atbalsta pretendenta iesniegto projektu kopsumma sastāda
40 232,93 EUR), kā arī projektā ir neskaidri norādīts īstenojamo pasākumu apraksts
un paredzētas nesamērīgi augstas izmaksu pozīcijas vienādu mērķu sasniegšanai
četros līdzīgos televīzijas un radio raidījumu projektos.
3.14. Projekts Nr.1.14. Biedrības “Shen Rig” projekta iesniegums
“Sabiedrības informēšana par zivsaimniecības attīstības tendencēm
televīzijas diskusiju raidījumā”
Ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru,
vienprātīgi noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas
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procedūrā, jo projekta iesniedzēja darbības mērķi nav saistīti ar zivju resursu
izmantošanu un aizsardzību, nav ievērots padomes noteiktais pasākuma „Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai
uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi”
projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas nosacījums, ka viena atbalsta pretendenta
vairāku iesniegto projektu kopsumma nedrīkst pārsniegt maksimālo atbalsta apmēru
25 000 EUR (četru atbalsta pretendenta iesniegto projektu kopsumma sastāda
40 232,93 EUR), kā arī projektā ir neskaidri norādīts īstenojamo pasākumu apraksts
un paredzētas nesamērīgi augstas izmaksu pozīcijas vienādu mērķu sasniegšanai
četros līdzīgos televīzijas un radio raidījumu projektos.
3.15. Projekts Nr.1.15. Biedrības “Dabas muzeja atbalsta biedrība” projekta
iesniegums “Izstāde "Zvīņu spoguļos"”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā
finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar
augstāku savstarpējo novērtējumu. Gadījumā, ja turpmāk atbrīvosies Zivju fonda
finanšu līdzekļi vai kāds no projektu iesniedzējiem, kuriem piešķirts daļējs Zivju
fonda finansējums, atteiksies no projekta īstenošanas ar samazinātu Zivju fonda
finansējumu, padome var pieņemt atsevišķu lēmumu par projekta atbalstīšanu,
ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma secību.
3.16. Projekts Nr.1.16. Biedrības “Vidzemes inovāciju instruments” projekta
iesniegums “Zivs dzīve”
1) Ņemot vērā projektu Nr.1.16. un Nr.1.21. vienādo vērtējumu (skatīt šī
protokola pielikumā), kā arī to, ka atlikušais finansējums (15 399,47 EUR)
šiem diviem projektiem sastādīja aptuveni 73,38% no šo projektu vērtēšanai
virzītā finansējuma kopsummas (20 986,60 EUR), piešķirt projektam daļēju
finansējumu 13 185,67 EUR apmērā (73,38% no projektu apspriešanas gaitā
vērtēšanai virzītā projekta finansējuma 17 969,60 EUR) ar nosacījumu, ka
projekta iesniedzējs piešķir projekta īstenošanai nepieciešamo atlikušo
līdzfinansējumu.
2) Projekta iesniedzējam izveidoto mācību materiālu pirms laišanas klajā
saskaņot ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu
BIOR un Valsts vides dienestu.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc padomes lēmuma par atbalsta
piešķiršanu saņemšanas iesniegt Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu par
apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda finansējuma atbalstu,
piešķirot projekta īstenošanai nepieciešamo atlikušo līdzfinansējumu.
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.
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3.17. Projekts Nr.1.17. Biedrības "Ziemeļu puse" projekta iesniegums
„Informatīvi izglītojošas TV filmas "Makšķerēšanas sports Latvijā"
izveide”
1) Piešķirt projektam finansējumu 10 406,80 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma, kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40%
apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta
posms tiktu īstenots un pēc tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība
(fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības
dokumentiem), un šādu starpmaksājumu paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu
noslēgtais līgums.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.18. Projekts Nr.1.18. Biedrības "Neformālas izglītības ekspertu asociācija"
projekta iesniegums „Gribi kļūt makšķernieks?”
1) Piešķirt projektam finansējumu 22 968,00 EUR apmērā.
2) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
3) Projekta iesniedzējam izveidoto interaktīvo datorspēli pirms laišanas klajā
saskaņot ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu
BIOR un Valsts vides dienestu.
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.
3.19. Projekts Nr.1.19. Biedrības "Darīsim paši" projekta iesniegums
„Tematisks pielikums "Pazīsti, atbalsti, sargā!"”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 039,89 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.
3.20. Projekts Nr.1.20. Burtnieku novada pašvaldības projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošana par Burtnieku ezeru”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 362,00 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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3.21. Projekts Nr.1.21. Riebiņu novada pašvaldības projekta iesniegums
“Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada
ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai”
1) Ņemot vērā projektu Nr.1.16. un Nr.1.21. vienādo vērtējumu (skatīt šī
protokola pielikumā), kā arī to, ka atlikušais finansējums (15 399,47 EUR)
šiem diviem projektiem sastādīja aptuveni 73,38% no šo projektu vērtēšanai
virzītā finansējuma kopsummas (20 986,60 EUR), piešķirt projektam daļēju
finansējumu 2213,80 EUR apmērā (73,38% no projektu apspriešanas gaitā
vērtēšanai virzītā projekta finansējuma 3017,00 EUR) ar nosacījumu, ka
projekta iesniedzējs piešķir projekta īstenošanai nepieciešamo atlikušo
līdzfinansējumu.
2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc padomes lēmuma par atbalsta
piešķiršanu saņemšanas iesniegt Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu par
apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda finansējuma atbalstu,
piešķirot projekta īstenošanai nepieciešamo atlikušo līdzfinansējumu.
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.
3.22. Projekts Nr.1.22. Biedrības "Liepājas 15.vidusskolas atbalsta biedrība"
projekta iesniegums „Skolēnu vasaras nometne "Mytilus edulis - Baltijas
jūras atdzimšana vai gals”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3758,40 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma, kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40%
apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta
posms tiktu īstenots un pēc tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība
(fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības
dokumentiem), un šādu starpmaksājumu paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu
noslēgtais līgums.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.23. Projekts Nr.1.23. Biedrības "Zivju gani" projekta iesniegums
„Informatīvi izglītojošu TV raidījumu "Makšķerē ar Olti" izveide”
1) Piešķirt projektam finansējumu 19 232,44 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 tiktu īstenots un pēc tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība
(fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības
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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.
Padome papildus par pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju
resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra,
informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi” kārtai
iesniegtajiem projektiem nolēma:
1) gadījumos, kad 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) Zivju fonda atbalsta saņēmējiem pārskats par Zivju fonda finansētā projekta
īstenošanu, izpildot projektā norādīto īstenošanas termiņu, jāiesniedz divu
nedēļu laikā pēc pēdējā projekta maksājuma, taču ne vēlāk, kā līdz kārtējā gada
1. decembrim;
3) ja augšminētais nosacījums 2) netiek izpildīts, Zivju fonda padome var
pieņemt lēmumu par atbalsta saņēmēja projektam apstiprinātā finansējuma
pārdali tiem Zivju fonda pasākumu iesniegumu kārtā vērtētajiem projektiem,
kuri, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību, nav iekļāvušies Zivju fonda
pasākuma kārtai izsludinātā Zivju fonda finansējuma summā, vai izmantot šo
finansējumu, izsludinot jaunu projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu kādam no
Zivju fonda pasākumiem;
4) atsevišķu lēmumu par šajā iesniegumu kārtā vērtēto projektu, kuri, ievērojot
augstākā saņemtā vērtējuma secību, tomēr neiekļāvās kārtai izsludinātā
pieejamā finansējuma summā (projekti Nr. 1.7., 1.1., 1.6., 1.15., 1.8., 1.9., 1.2.,
1.3.) atbalstīšanu gadījumā, ja turpmāk atbrīvosies Zivju fonda finanšu līdzekļi
vai kāds no projektu iesniedzējiem, kuriem piešķirts daļējs Zivju fonda
finansējums, atteiksies no projekta īstenošanas ar samazinātu Zivju fonda
finansējumu, pieņem līdz 2017.gada 30.jūnijam.
4. Dažādi jautājumi
4.1.

par Zivju fonda padomes 2017.gada izbraukuma sēdi

Padome nolēma uzdot padomes sekretariātam sazināties ar Kuldīgas novada
pašvaldību, lai noskaidrotu iespēju padomes izbraukuma sēdi sarīkot 2017.gada maijā
Kuldīgas novadā.
4.2.

par Smiltenes novada domes iesniegumu par projekta nosaukuma maiņu

Padome izskatīja Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
vadītājas Z.Mičules iesniegumu par Zivju fonda padomes 21.03.2017.sēdē izskatītā
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un daļēji atbalstītā projekta “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Lizdoles un
Tepera ezerā” (padomes 21.03.2017. sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2017,
3.2.27.apakšpunkts) nosaukuma maiņu uz nosaukumu “Zivju resursu pavairošana
Smiltenes novada Lizdoles ezerā”, jo padome atbalstīja zivju mazuļu ielaišanu tikai
Lizdoles ezerā.
Padome nolēma atbalstīt projekta “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada
Lizdoles un Tepera ezerā” (padomes 21.03.2017. sēdes protokols Nr. 4.128e/2/2017, 3.2.27.apakšpunkts) nosaukuma maiņu uz nosaukumu “Zivju
resursu pavairošana Smiltenes novada Lizdoles ezerā”.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš
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