Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.149

Rīgā

sēdes sākums 2013.gada 19.aprīlī, plkst.10:00

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un padomes
locekļi J.Lagūns, N.Liskins, T.Trubača, Ē.Urtāns, G.Korņilovs, A.Rozefelds. Sēdē
nepiedalījās padomes locekļi A.Maldups, D.Vilkaste, R.Joffe, V.Gabrāns, M.Švarcs.

DARBA KĀRTĪBA
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2013.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 „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”;
2.2. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu
sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”.
3. Zivju fonda pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana
par projektu finansējumu.
3.1. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”;
3.2. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu
sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”.
4. Dažādi jautājumi
4.1. par gatavošanos Zivju fonda padomes izbraukuma sēdei;
4.2. par avansa piešķiršanu Līvānu novada domes projektam „Zivju resursu pavairošana
Daugavas upes baseinā” un biedrības „Baļote” projektam „Zivju resursu pavairošana
Baļotes ezerā”.

Sēdi vadīja: N.Riekstiņš, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors,
Zivju fonda padomes vadītājs.
Protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais referents, Zivju fonda padomes sekretariāta
pārstāvis.

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas
veidošanai 2013.gadā
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju fonda
dotācijas veidošanai 2013.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi uz 17.04.2013. veido
281 204 Ls jeb 43,3% no 2013.gada ieņēmumu plāna, kas attiecīgajam periodam ir ievērojami
labāk, nekā sākotnēji plānots.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Ieņēmumi valsts
budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2013. līdz 17.04.2013.” un pieņēma
to zināšanai.

2. Zivju fonda pasākumu 2013.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu
apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju fonda
padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem
N.Riekstiņš informē, ka sēdē tiks izskatīti 12 projektu iesniegumi, kas iesniegti pasākumā
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”, un iesniegtajos projektos ir pieprasīts Zivju fonda
finansējums 143 998,07 Ls apmērā. Vienlaikus norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais
un pieejamais atbalsta apmērs ir 69 500 Ls. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos
pieprasītais finansējums vairāk nekā divreiz pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā
izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru.
Savukārt pasākumā „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu
sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” tiks izskatīti 10 projekti, un iesniegtajos
projektos ir pieprasīts Zivju fonda finansējums 19 574,87 Ls apmērā. N.Riekstiņš atzīmē, ka
šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais atbalsta apmērs ir 13 000 Ls. Tādējādi
pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais finansējums pārsniedz šī pasākuma projektu
iesniegumu kārtā izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru.
Pasākuma projektu iesniegumu 2013.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausa 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 „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība”
2.1.1. Projekts Nr.1.1. – Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes
projekta iesniegums „Zivju resursu izmantošanas monitoringa organizēšana
Latvijā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 69 415,00 Ls)
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu (turpmāk – VVD JIŪP) pārvaldes
F.Klagišs sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis Ē.Urtāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda,
nepieciešams uz pusi samazināt projektā paredzēto Zivju fonda finansējumu
braucamrīkiem un to aprīkojumam, kā arī nebūtu atbalstāma motorurbja iegāde
fonda līdzekļiem.
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direktors
ka būtu
ātrgaitas
no Zivju

Padome pēc domu apmaiņas un uzklausot projekta iesniedzēja pārstāvja sniegtos
paskaidrojumus, kā arī ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu nolēma virzīt
tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma apjoma, kas būtu
nepieciešams projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta
kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 42 215 Ls, kas
nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes:
- Kvadricikli ar aprīkojumu, 4 gab., 24800 Ls;
- Kvadriciklu piekabes, 3 gab., 2640 Ls;
- Sniega motocikls, 1 gab., 5920 Ls;
- Sniega motocikla piekabe, 1 gab., 1030 Ls;
- Plastikas motorlaiva, 2 gab., 2400 Ls;
- Plastikas laiva, 1 gab., 600 Ls;
- Laivu dzinēji (15 Zs), 2 gab., 3840 Ls;
- Laivu dzinējs (5 Zs), 1 gab., 825 Ls;
- Ledus urbis (benzīna), 1 gab., 160 Ls.
2.1.2. Projekts Nr.1.2. – Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes
projekta iesniegums „Nosargāt Lobes ezera zivju resursus” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 6860 Ls)
Padomes loceklis J.Lagūns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka ne Ogres
novada Krapes pagasta pārvalde, ne biedrība „Mēs zivīm”, ar kuru pašvaldībai ir noslēgts
līgums par Lobes ezera zivju resursu apsargāšanu, projektā nepiedalās ar savu
līdzfinansējumu. J.Lagūns uzskata, ka projekts neatbilst Zivju fonda pasākuma mērķim un
nebūtu virzāms tālākai vērtēšanai, jo Zivju fonda līdzekļi tiktu izmantoti sniega motocikla
iegādei, kuru pašvaldība plāno nodot izmantošanai biedrībai, nevis izmantot pati.
Padome pēc domu apmaiņas un konstatējot, ka pašvaldība ir tiesīga noslēgt attiecīgu līgumu
ar biedrību par pašvaldības īpašumā esošā aprīkojuma izmantošanu kontroles nodrošināšanai,
nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
2.1.3. Projekts Nr.1.3. – Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzība Limbažu Dūņezerā, Limbažu Lielezerā un
Augstrozes Lielezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 9000 Ls)
Limbažu novada pašvaldības aģentūras „ALDA” direktors J.Remess sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
J.Lagūns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts pēc būtības atbilst Zivju
fonda pasākuma mērķim un būtu virzāms tālākai vērtēšanai.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.1.4. Projekts Nr.1.4. – Valsts policijas projekta iesniegums „Valsts policijas
realizēto kontroles pasākumu efektivitātes paaugstināšana” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 2593 Ls)
Padomes locekle T.Trubača iepazīstina padomi ar savu atzinumu un atzīmē, ka projekts ir
atbalstāms un virzāms tālākai vērtēšanai.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
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2.1.5. Projekts Nr.1.5. – Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības - dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumi Dagdas novada
pašvaldības administrācijas pārraudzībā esošajās ūdenstilpēs” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 9 780,85 Ls)
J.Lagūns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekta mērķis neatbilst Zivju
fonda pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” mērķim, bet gan būtu attiecināms uz Zivju
fonda pasākumu zivju resursu pavairošanai un atražošanai 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. Viņš uzskata, ka minētā
iemesla dēļ projekts nebūtu virzāms tālākai vērtēšanai.
Padome nolēma noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā,
jo projekta mērķis neatbilst Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko
veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” mērķim un
projekts būtu iesniedzams Zivju fonda pasākumam „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
2.1.6. Projekts Nr.1.6. – Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai nepieciešamā nakts
redzamības aprīkojuma iegāde” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
4262,10 Ls)
J.Lagūns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts pēc būtības atbilst Zivju
fonda pasākuma mērķim un būtu virzāms tālākai vērtēšanai.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.1.7. Projekts Nr.1.7. – Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 13 934,99 Ls)
Krustpils novada pašvaldības vides speciālists I.Luksts sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
J.Lagūns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts pēc būtības atbilst Zivju
fonda pasākuma mērķim un būtu virzāms tālākai vērtēšanai. Vienlaikus viņš vērš padomes
locekļu uzmanību uz to, ka Krustpils novada pašvaldībā ir nodarbināts tikai viens vides
speciālists, līdz ar to nav saprotams, kas būs iegādāto materiāltehnisko līdzekļu izmantotāji,
kā arī nav norādīts iepriekš iegādāto līdzekļu izmantošanas efektivitāte un noslogojums.
Padome pēc domu apmaiņas un uzklausot projekta iesniedzēja pārstāvja sniegtos
paskaidrojumus nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā
finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešams projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar
to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 6 750,91 Ls, kas nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes:
- RIB tipa laiva ar dzinēju (laivas garums līdz 4,5 m, dzinēja jauda 30 Zs), 1 gab.,
6352,59 Ls;
- Motorizēts ledus urbis, 1 gab., 231,40 Ls;
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Oksimetrs, 1 gab., 166,92 Ls.
2.1.8. Projekts Nr.1.8. – Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums
„Zivju, tai skaitā īpaši aizsargājamo sugu, migrācijas ceļu un nārsta vietu
uzlabošana ūdenstecēs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 3294,00 Ls)

Dabas aizsardzības pārvaldes departamenta direktore G.Strode sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
Ē.Urtāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un vērš padomes locekļu uzmanību uz to, ka
projektam nav līdzfinansējuma, kas liek šaubīties par projekta iesniedzēja kapacitāti projekta
īstenošanā.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu
vērtēšanas procedūrā, jo projekta mērķis neatbilst Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība” mērķim un projekts būtu iesniedzams Zivju fonda pasākumam „Zivju
resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
2.1.9. Projekts Nr.1.9. – Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums
„Hidromanipulatora ar meža piekabi kvadraciklam iegāde” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 4840 Ls)
Dabas aizsardzības pārvaldes departamenta direktore G.Strode sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
Ē.Urtāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un vērš padomes locekļu uzmanību uz to, ka
projektā norādītajai koku vai kokmateriālu radītajai upju teces nosprostojumu likvidēšanai
nebūs īpaša risinājuma ilgtermiņā, jo šādi nosprostojumi rodas vienmēr.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu
vērtēšanas procedūrā, jo projekta mērķis neatbilst Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība” mērķim un projekts būtu iesniedzams Zivju fonda pasākumam „Zivju
resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
2.1.10. Projekts Nr.1.10. – Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums
„Laivu un to aprīkojuma iegāde” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
5435 Ls)
Dabas aizsardzības pārvaldes departamenta direktore G.Strode sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
Ē.Urtāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projektu no Zivju fonda
līdzekļiem varētu atbalstīt 50% apmērā, jo laivu dzinēju dzenskrūvju iegāde būtu jānodrošina
no Dabas aizsardzības pārvaldes līdzekļiem.
Padome pēc domu apmaiņas un uzklausot projekta iesniedzēja pārstāvja sniegtos
paskaidrojumus nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
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2.1.11. Projekts Nr.1.11. – Kuldīgas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Lašveidīgo zivju nārstu uzraudzība Ventas upē un tehnisko līdzekļu iegāde
zivju resursu aizsardzībai” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
9272,39 Ls)
Kuldīgas novada Pašvaldības policijas priekšnieks R.Gūtpelcs sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
J.Lagūns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts pēc būtības atbilst Zivju
fonda pasākuma mērķim un būtu virzāms tālākai vērtēšanai.
Padome pēc domu apmaiņas un uzklausot projekta iesniedzēja pārstāvja sniegtos
paskaidrojumus nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā
finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešams projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar
to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 7 023,83 Ls, kas nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes:
- Nārsta vietu fiziskā apsardze, 720 stundas., 2248,56 Ls;
- Termālā kamera, 1 gab., 4775,27 Ls.
2.1.12. Projekts Nr.1.12. – Smiltenes novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība pasākumi Smiltenes novada publiskajos ūdeņos”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 5 310,74 Ls)
Smiltenes novada domes Pašvaldības policijas priekšnieks N.Liepa sniedz sīkāku informāciju
par projektu.
J.Lagūns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts pēc būtības atbilst Zivju
fonda pasākuma mērķim un būtu virzāms tālākai vērtēšanai.
Padome pēc domu apmaiņas un uzklausot projekta iesniedzēja pārstāvja sniegtos
paskaidrojumus nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā
finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešams projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar
to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 4 223,97 Ls, kas nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes:
- Piepūšamā laiva, 1 gab., 533,06 Ls;
- Laivas motors, 1 gab., 652,07 Ls;
- Termo binoklis, 1 gab., 2439,67 Ls;
- Laivas transportēšanas piekabe, 1 gab., 599,17 Ls.

2.2. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un
līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā”
2.2.1. Projekts Nr.2.1. – Krāslavas novada domes projekta iesniegums
„Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Krāslavas novada
ezeriem” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 1122,58 Ls)
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekļa M.Švarca sniegto atzinumu un atzīmē, ka
tajā ir norādīts, ka projekts ir atbalstāms un virzāms tālākai vērtēšanai.
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Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.2. Projekts Nr.2.2. – Aglonas novada domes projekta iesniegums „Aglonas
novada Kalvīšu, Koškina, Saviņu, Dunsku, Šķeltovas ezeru zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
1607,42 Ls)
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar M.Švarca sniegto atzinumu un atzīmē, ka tajā ir norādīts, ka
projekts ir atbalstāms un virzāms tālākai vērtēšanai. Tomēr N.Riekstiņš vērš padomes locekļu
uzmanību uz to, ka Aglonas novada domes projekta iesniegumā norādītie Dunsku un
Šķeltovas ezeri nav iekļauti ne Civillikuma I pielikuma (1102.pantam) publisko ezeru un upju
sarakstā, ne arī Civillikuma II pielikuma (1115.pantam) ezeru sarakstā, kuros zvejas tiesības
pieder valstij. Viņš norāda, ka līdz ar to minētie ezeri ir klasificējami kā privātie ezeri, un
ņemot vērā ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nebūtu pareizi Dunsku ezera un
Šķeltovas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādei piešķirt Zivju fonda
finansējumu.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma atbalstīt N.Riekstiņa izteikto viedokli un virzīt tālākai
vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma apjoma, kas būtu
nepieciešams projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta
kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 990,90 Ls, kas
nodrošina šādu projektā paredzēto darbu veikšanu:
- Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Koškina ezeram, 341,32 Ls;
- Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Saviņu ezeram, 341,32 Ls;
- Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Kalvīšu ezeram, 308,26 Ls.
2.2.3. Projekts Nr.2.3. – Raunas novada domes projekta iesniegums „Raunas
novada Drustu pagasta Krogus ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 375,10 Ls)
Raunas novada domes izpilddirektore E.Zurģe sniedz sīkāku informāciju par projektu.
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar M.Švarca sniegto atzinumu un atzīmē, ka tajā ir norādīts, ka
projekts ir atbalstāms un virzāms tālākai vērtēšanai.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.4. Projekts Nr.2.4. – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta „BIOR” projekta iesniegums „Upes nēģa nārsta migrācijas
pētījumi Latvijas upēs” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 2934 Ls)
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” pētnieks
K.Abersons sniedz sīkāku informāciju par projektu.
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekles D.Vilkastes sniegto atzinumu un atzīmē,
ka tajā ir norādīts, ka projekts ir atbalstāms un virzāms tālākai vērtēšanai.
Padome pēc domu apmaiņas un uzklausot projekta iesniedzēja pārstāvja sniegtos
paskaidrojumus, kā arī ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma virzīt
tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma apjoma, kas būtu
nepieciešams projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta
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kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 2515 Ls, kas
nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes:
- Zīmju iegāde, 2500 gab., 1815 Ls;
- Nēģu iegāde iezīmēšanai, 200 kg, 700 Ls.
2.2.5. Projekts Nr.2.5. – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta „BIOR” projekta iesniegums „Zinātniski pamatota upes nēģa
kāpuru monitoringa kvalitātes uzlabošana” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 2953 Ls)
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” pētnieks
K.Abersons sniedz sīkāku informāciju par projektu.
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekles D.Vilkastes sniegto atzinumu un atzīmē,
ka tajā ir norādīts, ka projekts ir atbalstāms un virzāms tālākai vērtēšanai.
Padome pēc domu apmaiņas un uzklausot projekta iesniedzēja pārstāvja sniegtos
paskaidrojumus, kā arī ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma virzīt
tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma apjoma, kas būtu
nepieciešams projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta
kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1890 Ls, kas
nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes:
- Plastmasas laboratorijas burciņas ar vāku, 300 gab., 240 Ls;
- Oksimetrs, 1 gab, 200 Ls;
- Infrasarkanais termometrs, 1 gab., 60 Ls;
- Straumes ātruma mērītājs, 1 gab., 850 Ls;
- Navigācijas iekārta (GPS), 1 gab, 300 Ls;
- Ūdensdroša un trieciendroša fotokamera, 1 gab., 200 Ls;
- Mērdēlis, 1 gab. 40 Ls.
2.2.6. Projekts Nr.2.6. – Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Sāvienas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 490,50 Ls)
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekļa M.Švarca sniegto atzinumu un atzīmē, ka
tajā ir norādīts, ka projekts ir atbalstāms un virzāms tālākai vērtēšanai.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.7. Projekts Nr.2.7. – Riebiņu novada domes projekta iesniegums
„Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Riebiņu novada
ūdenstilpēs” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 2541 Ls)
Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks P.Rožinskis sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar M.Švarca sniegto atzinumu un atzīmē, ka tajā ir norādīts, ka
projekts ir atbalstāms un virzāms tālākai vērtēšanai.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
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2.2.8. Projekts Nr.2.8. – Latvijas Universitātes aģentūras „LU Bioloģijas Institūts”
projekta iesniegums „Upju straujteču pašattīrīšanās vērtības aprēķinu
problēmu, pieeju un risinājumu analīze” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 3 000,00 Ls)
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekles D.Vilkastes sniegto atzinumu un atzīmē,
ka tajā ir norādīts, ka projekts ir atbalstāms un virzāms tālākai vērtēšanai.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.9. Projekts Nr.2.9. – Krustpils novada domes projekta iesniegums „Baļotes
ezera ekoloģiskās kvalitātes noteikšana un tās iespējamā uzlabošana zivju
resursu palielināšanas nolūkā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
1712,27 Ls)
Krustpils novada pašvaldības vides speciālists I.Luksts sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar M.Švarca sniegto atzinumu un atzīmē, ka tajā ir norādīts, ka
projekts ir atbalstāms un virzāms tālākai vērtēšanai.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.10. Projekts Nr.2.10. – Daugavpils Universitātes projekta iesniegums „Taimiņu
(Salmo trutta L.) mākslīgi atražojamās populācijas ģenētisko parametru
izvērtēšana” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 2839 Ls)
Daugavpils Universitātes profesors A.Škute un profesore N.Škute sniedz sīkāku informāciju
par projektu.
N.Riekstiņš iepazīstina padomi ar padomes locekles D.Vilkastes sniegto atzinumu un atzīmē,
ka tajā ir norādīts, ka īsti nav skaidrības par ieguvumiem šī projekta realizācijas rezultātā.
N.Riekstiņš ierosina noteikt, ka projekts būtu atbalstāms ar nosacījumu, ka par projekta
izmaksās ietvertajām pozīcijām nepieciešams nodrošināt iepirkumu atbilstoši likumdošanā
noteiktajām prasībām.
Padome pēc domu apmaiņas atbalstīja N.Riekstiņa ierosinājumu un uzklausot projekta
iesniedzēja pārstāvju sniegtos paskaidrojumus, kā arī ievērojot ierobežoto pasākumam
pieejamo finansējumu, nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešams projektā paredzēto mērķu sasniegšanai,
un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta
tālākā vērtēšanā, ir 1799 Ls, kas, veicot nepieciešamo iepirkuma procedūru, nodrošina šādu
projektā paredzēto darbu veikšanu un iegādes:
- Paraugu ievākšana. DNS ekstrahēšana, amplifikācija, PĶR produktu attīrīšana un
analīze. Ģenētisko parametru statistiskā apstrāde un analīze, 80 gab., 1199 Ls;
- Reaģenti un materiāli ģenētiskajām analīzēm, 600 Ls.
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3.

Zivju fonda pasākumu 2013.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu
vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu.

Pēc 2013.gada iesniegšanas kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumiem „Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība” un „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” 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 „Zivju resursu aizsardzības pasākumi,
ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” un
„Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā
zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī protokola
pielikumā atspoguļoto novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).

3.1. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība”
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa (143 998,07 Ls)
pēc padomes veiktās atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas un šo projektu sākotnēji
pieprasītā finansējuma attiecīgas samazināšanas vēl arvien bija lielāka (88 363,81) par
pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (69 500 Ls).
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., 1.7. 1.11. un 1.12.) iekļāvās projekti
Nr. 1.12., 1.11., 1.1., 1.3. un 1.7. Attiecīgi pēc atbalstam kvalificējušos projektu padomes
atbalstītā finansējuma summēšanas, kārtai izsludinātā finansējuma atlikums veidoja
286,29 Ls, ko padome nolēma nepiešķirt nākamajam zemāku vērtējumu saņēmušajam
projektam (projekts Nr.1.4. – Valsts policijas projekta iesniegums „Valsts policijas realizēto
kontroles pasākumu efektivitātes paaugstināšana”), jo šāds finansējums būtu nepietiekams, lai
kaut daļēji realizētu šo projektu.
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 vai nepiešķiršanu pasākumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko
veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
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3.1.1. Projekts Nr.1.1. – Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes
projekta iesniegums „Zivju resursu izmantošanas monitoringa organizēšana
Latvijā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 42 215,00 Ls (četrdesmit divi tūkstoši divi simti
piecpadsmit lati) apmērā, kas nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes:
- Kvadricikli ar aprīkojumu, 4 gab., 24800 Ls;
- Kvadriciklu piekabes, 3 gab., 2640 Ls;
- Sniega motocikls, 1 gab., 5920 Ls;
- Sniega motocikla piekabe, 1 gab., 1030 Ls;
- Plastikas motorlaiva, 2 gab., 2400 Ls;
- Plastikas laiva, 1 gab., 600 Ls;
- Laivu dzinēji (15 Zs), 2 gab., 3840 Ls;
- Laivu dzinējs (5 Zs), 1 gab., 825 Ls;
- Ledus urbis (benzīna), 1 gab., 160 Ls.
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.
3.1.2. Projekts Nr.1.2. – Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes
projekta iesniegums „Nosargāt Lobes ezera zivju resursus”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
3.1.3. Projekts Nr.1.3. – Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība Limbažu Dūņezerā, Limbažu Lielezerā un Augstrozes
Lielezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 9000,00 Ls (deviņi tūkstoši lati) 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.
3.1.4. Projekts Nr.1.4. – Valsts policijas projekta iesniegums „Valsts policijas
realizēto kontroles pasākumu efektivitātes paaugstināšana”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
3.1.5. Projekts Nr.1.5. – Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības - dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumi Dagdas novada
pašvaldības administrācijas pārraudzībā esošajās ūdenstilpēs”
Noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo projekta
mērķis neatbilst Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” mērķim un projekts
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būtu iesniedzams Zivju fonda pasākumam „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
3.1.6. Projekts Nr.1.6. – Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai nepieciešamā nakts
redzamības aprīkojuma iegāde”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
3.1.7. Projekts Nr.1.7. – Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 6750,91 Ls (seši tūkstoši septiņi simti
piecdesmit lati 91 santīms) apmērā, kas nodrošina šādas projektā paredzētās
iegādes:
- RIB tipa laiva ar dzinēju (laivas garums līdz 4,5 m, dzinēja jauda 30 Zs), 1
gab., 6352,59 Ls;
- Motorizēts ledus urbis, 1 gab., 231,40 Ls;
- Oksimetrs, 1 gab., 166,92 Ls.
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.
3.1.8. Projekts Nr.1.8. – Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums „Zivju,
tai skaitā īpaši aizsargājamo sugu, migrācijas ceļu un nārsta vietu
uzlabošana ūdenstecēs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”
Noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo projekta
mērķis neatbilst Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” mērķim un projekts
būtu iesniedzams Zivju fonda pasākumam „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
3.1.9. Projekts Nr.1.9. – Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums
„Hidromanipulatora ar meža piekabi kvadraciklam iegāde”
Noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo projekta
mērķis neatbilst Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” mērķim un projekts
būtu iesniedzams Zivju fonda pasākumam „Zivju resursu pavairošana un atražošana
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publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
3.1.10. Projekts Nr.1.10. – Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums
„Laivu un to aprīkojuma iegāde”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
3.1.11. Projekts Nr.1.11. – Kuldīgas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Lašveidīgo zivju nārstu uzraudzība Ventas upē un tehnisko līdzekļu iegāde
zivju resursu aizsardzībai”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 7023,83 Ls (septiņi tūkstoši divdesmit trīs
lati 83 santīmi) apmērā, kas nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes:
- Nārsta vietu fiziskā apsardze, 720 stundas., 2248,56 Ls;
- Termālā kamera, 1 gab., 4775,27 Ls.
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.
3.1.12. Projekts Nr.1.12. – Smiltenes novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzība pasākumi Smiltenes novada publiskajos ūdeņos”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 4 223,97 Ls (četri tūkstoši divi simti
divdesmit trīs lati 97 santīmi) apmērā, kas nodrošina šādas projektā paredzētās
iegādes:
- Piepūšamā laiva, 1 gab., 533,06 Ls;
- Laivas motors, 1 gab., 652,07 Ls;
- Termo binoklis, 1 gab., 2439,67 Ls;
- Laivas transportēšanas piekabe, 1 gab., 599,17 Ls.
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.
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3.2. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un
līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā”
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa (19 574,87 Ls)
pēc padomes veiktās atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas un šo projektu sākotnēji
pieprasītā finansējuma attiecīgas samazināšanas vēl arvien bija lielāka (16 436,35 Ls) par
pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (13 000 Ls).
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.2.2., 2.4., 2.5. un 2.10.) iekļāvās projekti
Nr. 2.1., 2.3., 2.7., 2.2., 2.9., 2.4., 2.5. un 2.10. Attiecīgi pēc atbalstam kvalificējušos projektu
padomes atbalstītā finansējuma summēšanas, kārtai izsludinātā finansējuma atlikums veidoja
54,15 Ls, ko padome nolēma nepiešķirt nākamajam zemāku vērtējumu saņēmušajam
projektam (projekts Nr.1.8. – Latvijas Universitātes aģentūras „LU Bioloģijas Institūts”
projekta iesniegums „Upju straujteču pašattīrīšanās vērtības aprēķinu problēmu, pieeju un
risinājumu analīze”), jo padome uzskatīja, ka šāds finansējums būtu nepietiekams, lai kaut
daļēji realizētu šo projektu.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 29.pantu un
Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju fonda nolikums”
8.1.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādu lēmumu par finansējuma
piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākumam „Zinātniskās pētniecības programmu
finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”
iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
3.2.1. Projekts Nr.2.1. – Krāslavas novada domes projekta iesniegums
„Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Krāslavas novada
ezeriem”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1122,58 Ls (viens tūkstotis viens simts divdesmit divi
lati 58 santīmi) 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.
3.2.2. Projekts Nr.2.2. – Aglonas novada domes projekta iesniegums „Aglonas
novada Kalvīšu, Koškina, Saviņu, Dunsku, Šķeltovas ezeru zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 990,90 Ls (deviņi simti deviņdesmit lati 90
santīmi) apmērā, kas nodrošina šādu projektā paredzēto darbu izpildi:
- Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Koškina ezeram, 341,32 Ls;
- Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Saviņu ezeram, 341,32 Ls;
- Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Kalvīšu ezeram, 308,26 Ls.
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) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā līdzfinansējuma
izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.3. Projekts Nr.2.3. – Raunas novada domes projekta iesniegums „Raunas
novada Drustu pagasta Krogus ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde”
1) Piešķirt projektam finansējumu 375,10 Ls (trīs simti septiņdesmit pieci lati 10 santīmi)
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.
3.2.4. Projekts Nr.2.4. – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta „BIOR” projekta iesniegums „Upes nēģa nārsta migrācijas
pētījumi Latvijas upēs”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 2515,00 Ls (divi tūkstoši pieci simti
piecpadsmit lati) apmērā, kas nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes:
- Zīmju iegāde, 2500 gab., 1815 Ls;
- Nēģu iegāde iezīmēšanai, 200 kg, 700 Ls.
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.
3.2.5. Projekts Nr.2.5. – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta „BIOR” projekta iesniegums „Zinātniski pamatota upes nēģa
kāpuru monitoringa kvalitātes uzlabošana”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1890,00 Ls (viens tūkstotis astoņi simti
deviņdesmit lati) apmērā, kas nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes:
- Plastmasas laboratorijas burciņas ar vāku, 300 gab., 240 Ls;
- Oksimetrs, 1 gab, 200 Ls;
- Infrasarkanais termometrs, 1 gab., 60 Ls;
- Straumes ātruma mērītājs, 1 gab., 850 Ls;
- Navigācijas iekārta (GPS), 1 gab, 300 Ls;
- Ūdensdroša un trieciendroša fotokamera, 1 gab., 200 Ls;
- Mērdēlis, 1 gab. 40 Ls.
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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3.2.6. Projekts Nr.2.6. – Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Sāvienas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
3.2.7. Projekts Nr.2.7. – Riebiņu novada domes projekta iesniegums
„Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Riebiņu novada
ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2541,00 Ls (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens
lats) 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.
3.2.8. Projekts Nr.2.8. – Latvijas Universitātes aģentūras „LU Bioloģijas Institūts”
projekta iesniegums „Upju straujteču pašattīrīšanās vērtības aprēķinu
problēmu, pieeju un risinājumu analīze”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
3.2.9. Projekts Nr.2.9. – Krustpils novada domes projekta iesniegums „Baļotes
ezera ekoloģiskās kvalitātes noteikšana un tās iespējamā uzlabošana zivju
resursu palielināšanas nolūkā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1712,27Ls (viens tūkstotis septiņi simti divpadsmit lati
27 santīmi) 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.
3.2.10. Projekts Nr.2.10. – Daugavpils Universitātes projekta iesniegums „Taimiņu
(Salmo trutta L.) mākslīgi atražojamās populācijas ģenētisko parametru
izvērtēšana”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1799,00 Ls (viens tūkstotis septiņi simti
deviņdesmit deviņi lati) apmērā, kas nodrošina šādu projektā paredzēto darbu veikšanu
un iegādes:
- Paraugu ievākšana. DNS ekstrahēšana, amplifikācija, PĶR produktu attīrīšana
un analīze. Ģenētisko parametru statistiskā apstrāde un analīze, 80 gab.,
1199 Ls;
- Reaģenti un materiāli ģenētiskajām analīzēm, 600 Ls.

16

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.
4) Par projekta izmaksās ietvertajām pozīcijām veikt iepirkuma procedūru atbilstoši
likumdošanas prasībām.

4. Dažādi jautājumi
4.1.

Par gatavošanos Zivju fonda padomes izbraukuma sēdei

Padomes loceklis Ē.Urtāns informē padomes locekļus par iespējamajiem apskates objektiem
padomes izbraukuma sēdē Kurzemes reģionā, kas varētu notikt 2013.gada 16. un 17. maijā.
Ē.Urtāns piedāvā padomes izbraukuma sēdes laikā apskatīt ar zivsaimniecību saistītus
objektus pie Durbes ezera un Liepājas ezera, kā arī Pāvilostā.
Ē.Urtāns apņemas padomes izbraukuma sēdes programmu 2013.gada maija sākumā iesniegt
padomes sekretariātam, kas šo informāciju tālāk varētu izplatīt pārējiem padomes locekļiem.
4.2.

Par avansa piešķiršanu Līvānu novada domes projektam „Zivju resursu
pavairošana Daugavas upes baseinā” un biedrības „Baļote” projektam
„Zivju resursu pavairošana Baļotes ezerā”

Pamatojoties uz Līvānu novada domes un biedrības „Baļote” iesniegumiem, Zivju fonda
padome nolēma:
1) piešķirt avansu 50 procentu apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma Līvānu
novada domes projektam „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā”;
2) piešķirt avansu 50 procentu apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma
biedrības „Baļote” projektam „Zivju resursu pavairošana Baļotes ezerā”.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 24.04.2013.

J.Ābele
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