Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.158

Rīgā

sēdes sākums 2014.gada 4.septembrī, plkst.10:00

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi N.Liskins, A.Maldups, A.Bērziņš, V.Gabrāns, G.Korņilovs, T.Trubača,
A.Rozefelds. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi J.Lagūns, M.Švarcs, D.Vilkaste, Ē.Urtāns.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai un
Zivju fonda finansējuma izlietojumu 2014.gadā.
2. Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” kārtai
iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz
Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem.
3. Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” kārtai
iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu.
4. Par Alūksnes novada pašvaldības iesniegumu par izmaiņām Zivju fonda
finansējumam apstiprinātajā projektā „Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā”.
5. Par Krustpils novada pašvaldības īstenotā sabiedrības informēšanas projekta
ietvaros izdoto brošūru.
6. Par SIA „LEARDS” atskaiti par makšķerēšanas karšu izplatīšanu un realizāciju
Latvijas Republikas teritorijā līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Sēdi vadīja: padomes vadītājs N.Riekstiņš.
Sēdi 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.
Sēdes sākumā N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Ministru kabineta
17.06.2014.noteikumiem Nr.310 „Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra
noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums"” (turpmāk – noteikumi Nr.310) un Ministru
kabineta 15.07.2014.noteikumiem Nr.406 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta
noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem"” (turpmāk – noteikumi Nr.406).

N.Riekstiņš atzīmē, ka noteikumi Nr.310 paredz Zivju fonda finanšu līdzekļu izlietošanu
Zivju fonda atzinības raksta izgatavošanai un balvas piešķiršanai par ieguldījumu Latvijas
zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības nozares attīstībā, kā arī nosaka, ka padomes
kompetencē ir pieņemt lēmumu piešķirt vai anulēt Zivju fonda atzinības rakstu. Viņš
atzīmē, ka kopā ar Zivju fonda atzinības rakstu pasniedzamās balvas maksimālais apmērs
ar zemkopības ministra rīkojumu ir palielināts līdz 500 euro.
N.Riekstiņš informē, ka noteikumi Nr.406 nosaka, ka turpmāk no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem būs iespēja izmaksāt atbalstu par pašvaldību un Valsts vides dienesta (VVD)
pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontrolē. Turklāt noteikumi
Nr.406 paredz arī, ka gadījumā, ja padomes locekļu veiktās projektu vērtēšanas rezultātā
projekts vērtējumā iegūst mazāk par 40 punktiem, padome pieņem lēmumu par atteikumu
piešķirt projektam atbalstu. Bez tam padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu
piešķirt atbalstu un nevērtēt projektu, ja konstatēta atbalsta pretendenta projekta nesaderība
ar pasākuma mērķi vai pieprasītā finansējuma nesamērīgums un par to vienbalsīgi ir lēmuši
visi padomes locekļi, kas piedalās padomes sēdē. N.Riekstiņš uzsver, ka noteikumos
Nr.406 arī noteikts, ka, īstenojot zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākuma
projektus, atbalsta saņēmējiem kopā ar maksājuma pieprasījumu ir jāiesniedz Lauku
atbalsta dienestā arī atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā uzskaitāmi un
ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju
mazuļi noformētus aktus par zivju mazuļu ielaišanu vai apliecinātas šo dokumentu kopijas.

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda
dotācijas veidošanai un Zivju fonda finansējuma izlietojumu
2014.gadā.
1) N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju
fonda dotācijas veidošanai 2014.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi uz 02.09.2014.
veido 759 860 EUR jeb 82.2% no 2014.gada ieņēmumu plāna, kas aptuveni sakrīt ar
ieņēmumu plānā prognozēto apjomu.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2014.
līdz 02.09.2014.” un pieņēma to zināšanai.
2) Tāpat N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Zivju fonda padomes sekretariāta
sagatavoto pārskatu „Zivju fonda 2014.gada budžeta dotācijas izlietojums
03.09.2014.”. Viņš norāda, ka līdz 03.09.2014.pabeigtajos 2014.gada projektos
neizmantotais atlikums sastāda 1429,28 EUR un ierosina ar šo summu papildināt Zivju
fonda pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2.kārtai atvēlēto
finansējumu (36 700 EUR) tādējādi pasākuma kārtai atvēlēto finansējumu palielinot
līdz 38 129,28 EUR.
Padome iepazinās ar padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Zivju fonda
2014.gada budžeta dotācijas izlietojums 03.09.2014.” un pieņēma to zināšanai, kā
arī atbalstīja ierosinājumu pasākuma kārtai atvēlēto finansējumu palielināt līdz
38 129,28 EUR, izmantojot 2014.gadā pabeigtajos projektos radušos līdzekļu
atlikumu 1429,28 EUR apmērā.
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2. Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu aizsardzības
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 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 9 projektu iesniegumi, kas iesniegti pasākumam
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”. Iesniegtajos projektos pieprasītais Zivju fonda
finansējums sastāda 63 884,43 EUR. N.Riekstiņš atzīmē, ka, ņemot vērā šī pasākuma
2.kārtai izsludināto un ar padomes lēmumu papildināto finansējumu kopējais pasākuma
kārtai pieejamais atbalsta apmērs ir 38 129,28 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos
projektos pieprasītais finansējums ievērojami pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu
kārtai pieejamo atbalsta apmēru.
2.1. Projekts Nr.1.1. Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Materiāli
tehnisko līdzekļu iegāde Riebiņu novada kārtībniekiem - zivju inspektoriem
efektīvai zivju resursu uzraudzības pasākumu veikšanai ziemas periodā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 8 848,00 EUR)
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs P.Rožinskis sniedz sīkāku informāciju par projektu.
N.Riekstiņš ierosina neiekļaut projekta tālākā vērtēšanā projekta izmaksu pozīcijas „Siltie
ziemas kombinezoni” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 558,00 EUR) un „Ziemas
tūrisma zābaki” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 96,00 EUR).
Padome pēc domu apmaiņas piekrita N.Riekstiņa ierosinājumam un 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 8056,66 EUR, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes:
1)
Sniega slēpes (jeb kurpes), 3 pāri – 273,00 EUR;
2)
Nakts redzamības iekārta, 1 gab. – 521,00 EUR;
3)
Kvadricikls, 1 gab. – 7262,66 EUR.
2.2. Projekts Nr.1.2. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde
Saulkrastu novadam” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 5 110,36 EUR)
Padomes loceklis N.Liskins 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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2.3. Projekts Nr.1.3. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 3 471,00 EUR)
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Krustpils novada domes vides inspektors I.Luksts sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.4. Projekts Nr.1.4. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība Limbažu Dūņezerā, Limbažu Lielezerā un Augstrozes
Lielezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 1600,00 EUR)
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Limbažu novada pašvaldības uzņēmuma „ALDA” ezeru uzraugs K.Udrass sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.5. Projekts Nr.1.5. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzībai pašvaldības teritorijā esošajās
ūdenstilpēs” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 8 613,00 EUR)
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Pārgaujas novada pašvaldības priekšsēdētājs H.Vents sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
N.Riekstiņš, ņemot vērā ierobežoto pasākuma kārtas finansējumu un līdzīgām izmaksu
pozīcijām piešķirto finansējumu citos projektos, ierosina samazināt vienīgās projekta
izmaksu pozīcijas – kvadricikla – iegādei paredzamo Zivju fonda finansējumu līdz
8000 EUR.
Padome pēc domu apmaiņas piekrita N.Riekstiņa ierosinājumam un nolēma samazināt
projekta izmaksās norādītajai pozīcijai „Kvadricikla iegāde” paredzamo Zivju fonda
finansējumu, kas būtu nepieciešamas projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to
apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 8000,00 EUR, kas nodrošina projektā paredzētā kvadricikla iegādi.
2.6. Projekts Nr.1.6. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Termokameras iegāde zivju resursu aizsardzībai pašvaldības teritorijā
esošajās ūdenstilpēs un upēs” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
2 130,00 EUR)
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Pārgaujas novada pašvaldības priekšsēdētājs H.Vents sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
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2.7. Projekts Nr.1.7. Garkalnes novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
aizsardzība 2” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 25 916,34 EUR)
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Garkalnes novada domes Finanšu direktore I.Tione sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Viņa norāda, ka, ņemot vērā ierobežoto pasākuma kārtas finansējumu, Garkalnes novada
dome nepretendē uz Zivju fonda finansējuma piešķiršanu projekta izmaksu pozīcijai
„Ūdens motocikls” un vēlas saņemt Zivju fonda finansējumu tikai projektu izmaksu
pozīcijai „Sniega motocikls” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 12 198,84 EUR).
N.Riekstiņš, ņemot vērā ierobežoto pasākuma kārtas finansējumu un līdzīgām izmaksu
pozīcijām piešķirto finansējumu citos projektos, ierosina samazināt atlikušās projekta
izmaksu pozīcijas – sniega motocikla – iegādei paredzamo Zivju fonda finansējumu līdz
8000 EUR.
Padome pēc domu apmaiņas piekrita I.Tiones un N.Riekstiņa ieteikumiem un nolēma
samazinātā apmērā atbalstīt tikai projekta izmaksās norādīto pozīciju „Sniega motocikls”,
kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to apstiprināja, ka
projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir
8000,00 EUR, kas nodrošina projektā paredzētā sniega motocikla iegādi.
2.8. Projekts Nr.1.8. Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums „Aprīkojuma
iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Talsu novada
Sasmakas ezerā un Lubezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
4 196,94 EUR)
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja M.Blūma sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
N.Riekstiņš ierosina neiekļaut projekta tālākā vērtēšanā projekta izmaksu pozīcijas „Niedru
pļāvējs ar aprīkojumu” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 2355,58 EUR), „Glābšanas
veste” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 74,00 EUR) un „Glābšanas riņķis”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 26,21 EUR). Viņš atzīmē, ka niedru pļāvēja ar
aprīkojumu iegāde neatbilst pasākuma mērķim un to būtu iespējams pieteikt atbalsta
saņemšanai Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.
Padome pēc domu apmaiņas piekrita N.Riekstiņa ierosinājumam un 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 1741,15 EUR, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes:
1)
Airu laiva (alumīnija), 1 gab. – 1000,00 EUR;
2)
Benzīna motors laivai, 1 gab. – 632,70 EUR;
3)
Binoklis, 1 gab. – 108,45 EUR.
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2.9. Projekts Nr.1.9. Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu
aizsardzība Balvu novada ezeros” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
3 998,79 EUR)
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.

3. Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu aizsardzības
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” kārtai iesniegto
projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu
finansējumu.
Pēc 2014.gada iesniegšanas otrajā 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
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 „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 projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa
(63 884,43 EUR) pēc padomes veiktās atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas un šo
projektu sākotnēji pieprasītā finansējuma attiecīgas samazināšanas vēl arvien bija lielāka
(42 107,96 EUR) par pasākuma kārtai pieejamo finansējumu (38 129,28 EUR).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā finansējuma
summā, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību, pilnā apmērā (ievērojot padomes
veikto pieprasītā finansējuma samazināšanu projektiem Nr.1.1., 1.5. 1.7. un 1.8.) iekļāvās
projekti Nr. 1.8., 1.2., 1.6., 1.4., 1.5., 1.9., 1.3. un 1.1. Attiecīgi pēc atbalstam
kvalificējušos projektu padomes atbalstītā finansējuma summēšanas, kārtai izsludinātā
finansējuma atlikums zemāku vērtēju saņēmušajam projektam Nr.1.7. veidoja
4021,32 EUR.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 29.pantu
un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr.388 „Zivju fonda
nolikums” 8.3.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādu lēmumu par
finansējuma piešķiršanu pasākumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” otrajā
kārtā iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
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3.1. Projekts Nr.1.1. Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Materiāli
tehnisko līdzekļu iegāde Riebiņu novada kārtībniekiem - zivju inspektoriem
efektīvai zivju resursu uzraudzības pasākumu veikšanai ziemas periodā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 8056,66 EUR apmērā, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes:
- Sniega slēpes (jeb kurpes), 3 pāri – 273,00 EUR;
- Nakts redzamības iekārta, 1 gab. – 521,00 EUR;
- Kvadricikls, 1 gab. – 7262,66 EUR.
2) Neatbalstīt projekta izmaksu pozīciju „Siltie ziemas kombinezoni” un „Ziemas
tūrisma zābaki” finansēšanu no Zivju fonda.
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.
3.2. Projekts Nr.1.2. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde
Saulkrastu novadam”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5110,36 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.1.3. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3471,00 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.
3.4. Projekts Nr.1.4. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība Limbažu Dūņezerā, Limbažu Lielezerā un Augstrozes
Lielezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1600,00 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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3.5. Projekts Nr.1.5. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzībai pašvaldības teritorijā esošajās
ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 8000,00 EUR apmērā, kas nodrošina
projektā paredzētā kvadricikla iegādi.
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.
3.6. Projekts Nr.1.6. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Termokameras iegāde zivju resursu aizsardzībai pašvaldības teritorijā
esošajās ūdenstilpēs un upēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2130,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.7. Projekts Nr.1.7. Garkalnes novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
aizsardzība 2”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 4021,32 EUR apmērā, kas izveidojies kā
atlikums pēc iedalītā finansējuma summēšanas atbalstam kvalificētajiem
projektiem ar augstāku vērtējumu un izmantojams projektā paredzētā sniega
motocikla iegādei.
2) Papildus līdzekļu atbrīvošanās gadījumā rast iespēju no Zivju fonda līdzekļiem segt
Garkalnes novada domei projekta īstenošanas gaitā radušos papildus izdevumus,
kas saistīti ar projekta samazināto finansējumu, bet nepārsniedzot šī protokola
2.7.apakšpunktā padomes atbalstīto un projekta tālākai vērtēšanai virzīto Garkalnes
novada domes projekta finansējuma apjomu – 8000 EUR. Šim mērķim būtu
iedalāms finansējuma atlikums, kas varētu izveidoties līdz 2014.gada beigām pēc
padomes apstiprināto projektu īstenošanas pabeigšanas.
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 un
ievērojot šī apakšpunkta 2) punkta nosacījumus par projekta īstenošanas papildus
izdevumu segšanu.
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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3.8. Projekts Nr.1.8. Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums „Aprīkojuma
iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Talsu novada
Sasmakas ezerā un Lubezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1741,15 EUR apmērā, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes:
- Airu laiva (alumīnija), 1 gab. – 1000,00 EUR;
- Benzīna motors laivai, 1 gab. – 632,70 EUR;
- Binoklis, 1 gab. – 108,45 EUR.
2) Neatbalstīt projekta izmaksu pozīciju „Niedru pļāvējs ar aprīkojumu”, „Glābšanas
veste” un „Glābšanas riņķis” finansēšanu no Zivju fonda.
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.
3.9. Projekts Nr.1.9. Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu
aizsardzība Balvu novada ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3998,79 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.

4. Par Alūksnes novada pašvaldības iesniegumu par izmaiņām
Zivju fonda finansējumam apstiprinātajā projektā „Sīgu
pavairošana Alūksnes ezerā”
N.Riekstiņš informē padomi par Alūksnes novada pašvaldības 14.08.2014.vēstuli Nr.
ANP/1-2/14/1877 par atļauju izmaiņu veikšanai projektā „Sīgu pavairošana Alūksnes
ezerā” (Zivju fonda padomes 27.03.2014.sēdes protokols Nr.155, 3.54.apakšpunkts).
Alūksnes novada pašvaldība norāda, ka zivju audzētava „Tome” nepaspēs līdz projektā
norādītajam beigu termiņam - 2014.gada 15.oktobrim – izaudzēt zivis projekta realizācijai
nepieciešamajā svara grupā (no 50,1 - 120g). Līdz ar to Alūksnes novada pašvaldība lūdz
Zivju fonda padomi atļaut veikt izmaiņas projektā, nosakot izlaižamo sīgu mazuļu svara
grupu no 25,1 - 50g, attiecīgi proporcionāli palielinot izlaižamo sīgu mazuļu skaitu no
projektā sākotnēji paredzētajiem 5854 gab. uz 11816 gab.
Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības 14.08.2014.vēstuli Nr. ANP/12/14/1877, Zivju fonda padome nolēma atļaut Alūksnes novada pašvaldībai palielināt
projektā „Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā” (Zivju fonda padomes 27.03.2014.sēdes
protokols Nr.155, 3.54.apakšpunkts) iegādājamo sīgu mazuļu skaitu no 5854 gab. uz
11816 gab., samazinot izlaižamo sīgu mazuļu svara grupu no 50,1 - 120g uz 25,1 - 50g.
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5. Par Krustpils novada pašvaldības īstenotā sabiedrības
informēšanas projekta ietvaros izdoto brošūru
N.Riekstiņš informē padomi par Krustpils novada pašvaldības Lauku atbalsta dienestam
adresēto 29.08.2014. vēstuli Nr.2.1-6/14/636 par projektu „Sabiedrības informēšanas
pasākumu organizēšana zivju resursu racionālai un saudzīgai izmantošanai Krustpils
novada ūdenstilpēs” (Zivju fonda padomes 11.03.2014.sēdes protokols Nr.154,
3.1.1.apakšpunkts). Viņš norāda, ka Krustpils novada pašvaldība ir pieļāvusi kļūdu,
nodrukājot šī projekta ietvaros izdodamai brošūrai nepareizu nosaukumu. Tā kā projekta
realizēšanas gaitā lielākā daļa no 1500 izdotajiem brošūras eksemplāriem jau ir izplatīti,
pašvaldība pēc konstatētās kļūdas ir izdevusi papildus 100 brošūras eksemplārus ar pareizo
nosaukumu par saviem līdzekļiem.
Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Lauku atbalsta dienestam adresēto
29.08.2014. vēstuli Nr.2.1-6/14/636, Zivju fonda padome nolēma uzdot Krustpils
novada pašvaldībai daļēji izlabot projekta „Sabiedrības informēšanas pasākumu
organizēšana zivju resursu racionālai un saudzīgai izmantošanai Krustpils novada
ūdenstilpēs” (Zivju fonda padomes 11.03.2014.sēdes protokols Nr.154,
3.1.1.apakšpunkts) īstenošanas gaitā radušos kļūdu, par pašvaldības līdzekļiem
nomainot vēl neizplatīto brošūru vāciņus ar jauniem vāciņiem, uz kuriem būtu
pareizais, projekta pieteikumā norādītais, brošūras nosaukums. Pēc minēto darbu
veikšanas atļaut Lauku atbalsta dienestam apmaksāt paredzētās projekta īstenošanas
izmaksas.

6. Par SIA „LEARDS” atskaiti par makšķerēšanas karšu
izplatīšanu un realizāciju Latvijas Republikas teritorijā līdz
2014.gada 30.jūnijam
Padome pieņēma zināšanai SIA „LEARDS” atskaiti par makšķerēšanas karšu izplatīšanu
un realizāciju Latvijas Republikas teritorijā līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 15.09.2014.

J.Ābele
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