Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.148

Rīgā

sēdes sākums 2013.gada 20.martā, plkst.10:00

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

DARBA KĀRTĪBA
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2013.gadā.
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.
2.1.pasākums „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā” (padomes sēdē izskatīts kā jautājums 2.2.);
2.2.pasākums „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar
zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” (padomes sēdē izskatīts kā jautājums 2.1.).
3. Zivju fonda pasākumu 2013.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu vērtēšana un
lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu.
3.1.pasākums „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā” (padomes sēdē izskatīts kā jautājums 3.2.);
3.2.pasākums „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar
zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” (padomes sēdē izskatīts kā jautājums 3.1.)
4. Dažādi jautājumi
4.1. par gatavošanos Zivju fonda padomes izbraukuma sēdei.

Sēdi vadīja: J.Lagūns, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora
vietnieks, Zivju fonda padomes loceklis (līdz sēdes pārtraukumam plkst.12), un N.Riekstiņš,
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors, Zivju fonda padomes
vadītājs (no plkst.12:20 līdz sēdes beigām).
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
J.Lagūns informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju fonda
dotācijas veidošanai 2013.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi uz 18.03.2013. veido 263 446
Ls jeb 40,5% no 2013.gada ieņēmumu plāna, kas 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 18.03.2013.” un pieņēma
to zināšanai.
J.Lagūns ierosina izmaiņas padomes sēdes darba kārtībā un aicina pirmos izskatīt pasākumam
„Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2013.gada
pirmajā kārtā iesniegtos projektus, jo šim pasākumam projektus iesnieguši tikai divi atbalsta
pretendenti. Padome atbalstīja J.Lagūna priekšlikumu.

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
J.Lagūns informē, ka sēdē tiks izskatīti 4 projektu iesniegumi, kas iesniegti pasākumā „Dalība
starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” un iesniegtajos projektos ir
pieprasīts Zivju fonda finansējums 5179,00 Ls apmērā. Vienlaikus norāda, ka šim pasākumam
kārtā izsludinātais un pieejamais atbalsta apmērs ir 5000 Ls.
Savukārt pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā” tiks izskatīts 61 projekts, un iesniegtajos projektos ir pieprasīts Zivju
fonda finansējums 134 013,09 Ls apmērā. J.Lagūns atzīmē, ka šim pasākumam kārtā
izsludinātais un pieejamais atbalsta apmērs ir 75 000 Ls. Tādējādi pasākumam iesniegtajos
projektos pieprasītais finansējums ievērojami 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 Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem, kā arī atsevišķu padomes locekļu
sagatavotos atzinumus par iesniegtajiem projektiem.
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2.1. pasākums „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un
apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”
2.1.1. Projekts Nr.2.1. – biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācija”
projekta iesniegums „Latvijas izlases komandas līdzdalība 2013.gada
pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no laivām” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 1500 Ls)
Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācija” prezidents J.Stikuts sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padomes loceklis V.Gabrāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekta
īstenošanā neiekļaujamas darbības vai izdevumi, kas nesaskan ar Zivju fonda vai šī projekta
mērķi, nav konstatēti un projekts virzāms tālākai vērtēšanai.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.1.2. Projekts Nr.2.2. – biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācija”
projekta iesniegums „Latvijas makšķernieku organizāciju interešu
pārstāvniecība CIPS 2013.gada kongresā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 855 Ls)
Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācija” prezidents J.Stikuts sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
V.Gabrāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekta īstenošanā
neiekļaujamas darbības vai izdevumi, kas nesaskan ar Zivju fonda vai šī projekta mērķi, nav
konstatēti un projekts virzāms tālākai vērtēšanai.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.1.3. Projekts Nr.2.3. – Zinātniskā institūta „BIOR” projekta iesniegums
„Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība ICES/HELCOM Baltijas
jūras kompleksā novērtējuma darba grupā (WGIAB)” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 1324 Ls)
Padomes loceklis G.Korņilovs sniedz sīkāku informāciju par projektu.
J.Lagūns iepazīstina padomi ar D.Vilkastes sniegto atzinumu un atzīmē, ka tajā ir norādīts, ka
projekts ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.1.4. Projekts Nr.2.4. – Zinātniskā institūta „BIOR” projekta iesniegums
„Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība Starptautiskās Jūras
pētniecības padomes (ICES) ikgadējā zinātniskā konferencē un
Padomdevēju Komitejas (ACOM) sanāksmē Reikjavikā, Īslandē”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 1500 Ls)
Padomes loceklis G.Korņilovs sniedz sīkāku informāciju par projektu.
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J.Lagūns iepazīstina padomi ar D.Vilkastes sniegto atzinumu un atzīmē, ka tajā ir norādīts, ka
projekts ir atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.

2.2. pasākums „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”
2.2.1. Projekts Nr.1.1. – Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums „Talsu
novada Ģibuļu pagasta Spāres ezera zivju krājumu papildināšana”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 786,50 Ls)
Talsu novada pašvaldības speciāliste K.Bloka sniedz sīkāku informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar atzinumu, kas sagatavots Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” (turpmāk – institūts) saskaņā ar padomes
locekļa R.Joffes pieprasījumu (turpmāk – institūta atzinums) un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.2. Projekts Nr.1.2. – Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums „Talsu
novada Ārlavas pagasta Lubezera zivju krājumu papildināšana”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 905,08 Ls)
Talsu novada pašvaldības speciāliste K.Bloka sniedz sīkāku informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.3. Projekts Nr.1.3. – Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums „Talsu
novada Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta Sasmakas ezera zivju
krājumu papildināšana” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 925,65 Ls)
Talsu novada pašvaldības speciāliste K.Bloka sniedz sīkāku informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.4. Projekts Nr.1.4. – Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums „Talsu
novada Ģibuļu pagasta Gulbju ezera zivju krājumu papildināšana”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 308,55 Ls)
Talsu novada pašvaldības speciāliste K.Bloka sniedz sīkāku informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu,
jo Gulbju ezerā no 2007. līdz 2011. gadam katru gadu tika ielaisti līdaku kāpuri.
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Padome, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma noraidīt projektu un
neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo Gulbju ezerā no 2007. līdz 2011.
gadam katru gadu tika ielaisti līdaku kāpuri, tādēļ projektā paredzētā līdaku mazuļu ielaišana
ezerā ar Zivju fonda atbalstu 2013.gadā nebūtu veicama.
2.2.5. Projekts Nr.1.5. – Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums „Talsu
novada Laidzes pagasta Laidzes ezera zivju krājumu papildināšana”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 471,90 Ls)
Talsu novada pašvaldības speciāliste K.Bloka sniedz sīkāku informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.6. Projekts Nr.1.6. – Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Dagdas novada ūdenstilpēs” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 2847,25 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu,
jo atbilstoši Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas —
makšķerēšanas — kārtība” paredzētajai kārtībai par licencēto makšķerēšanu Dagdas ezerā un
Ežezerā nav iesniegts „Pārskats par licencēto makšķerēšanu”.
Padome, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma noraidīt projektu un
neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo atbilstoši Ministru kabineta
04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība”
paredzētajai kārtībai par licencēto makšķerēšanu Dagdas ezerā un Ežezerā nav iesniegts
„Pārskats par licencēto makšķerēšanu”.
2.2.7. Projekts Nr.1.7. – Siguldas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Siguldas novada Jūdažu ezera zivju krājumu papildināšana” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 2994,75 Ls)
Siguldas novada pašvaldības Vides aizsardzības nodaļas vadītājs A.Jakobsons sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka saskaņā ar
Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta izstrādātajiem Jūdažu ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumiem Jūdažu ezerā ir atbalstāma vai nu 15000 līdaku kāpuru ielaišana
vai arī 3000 līdaku mazuļu ielaišana. Savukārt projekta iesniegumā ir prasīts Zivju fonda
finansējums 15000 ataudzētu līdaku ielaišanai Jūdažu ezerā, tāpēc G.Korņilovs ierosina
atbalstīt tikai zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos noteikto 3000 līdaku mazuļu
ielaišanu Jūdažu ezerā.
Padome nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma
apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai (3000 gab. līdaku
mazuļu iegādei), un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts
vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 598,95 Ls, kas nodrošina 3000 gab. līdaku mazuļu iegādi
ielaišanai Jūdažu ezerā.
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2.2.8. Projekts Nr.1.8. – Rojas novada domes projekta iesniegums „Taimiņu
smoltu ielaišana publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai
un resursu papildināšanai Rojas novadā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 3146,40 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.9. Projekts Nr.1.9. – biedrības „Saukas dabas parka biedrība” projekta
iesniegums „Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 2226,49 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu,
jo atbilstoši Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas —
makšķerēšanas — kārtība” paredzētajai kārtībai par licencēto makšķerēšanu Saukas ezerā nav
iesniegts „Pārskats par licencēto makšķerēšanu”.
Padome, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma noraidīt projektu un
neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo atbilstoši Ministru kabineta
04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība”
paredzētajai kārtībai par licencēto makšķerēšanu Saukas ezerā nav iesniegts „Pārskats par
licencēto makšķerēšanu”.
2.2.10. Projekts Nr.1.10. – Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku un zandartu resursu pavairošana Raiskuma ezerā” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 2 222,65 Ls)
Pārgaujas novada pašvaldības pārstāve L.Pole sniedz sīkāku informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekta
realizācijas gaitā Raiskuma ezerā paredzēts ielaist 7000 zandartu mazuļus un 7000 līdaku
mazuļus. Tā kā institūts uzskata, ka divu plēsīgo zivju sugu vienlaicīga ielaišana nav
atbalstāma, G.Korņilovs ierosina atbalstīt 7000 līdaku mazuļu ielaišanu Raiskuma ezerā.
Padome nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma
apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai (7000 gab. līdaku
mazuļu iegādei), un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts
vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1243,55 Ls, kas nodrošina 7000 gab. līdaku mazuļu iegādi
ielaišanai Raiskuma ezerā.
2.2.11. Projekts Nr.1.11. – Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku resursu pavairošana Auciema ezerā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 708,60 Ls)
Pārgaujas novada pašvaldības pārstāve L.Pole sniedz sīkāku informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
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2.2.12. Projekts Nr.1.12. – Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku resursu pavairošana Riebiņa ezerā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 1271,20 Ls)
Pārgaujas novada pašvaldības pārstāve L.Pole sniedz sīkāku informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.13. Projekts Nr.1.13. – Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku un zandartu resursu pavairošana Sāruma ezerā” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 2482,45 Ls)
Pārgaujas novada pašvaldības pārstāve L.Pole sniedz sīkāku informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekta
realizācijas gaitā Sāruma ezerā paredzēts ielaist 15000 zandartu mazuļus un 3000 līdaku
mazuļus. Tā kā institūts uzskata, ka divu plēsīgo zivju sugu vienlaicīga ielaišana nav
atbalstāma, kā arī 3000 līdaku mazuļu ielaišana nav paredzēta Sāruma ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumos, G.Korņilovs ierosina atbalstīt 15000 zandartu mazuļu ielaišanu
Sāruma ezerā.
Padome nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma
apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai (15000 gab. zandarta
mazuļu iegādei), un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts
vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1949,50 Ls, kas nodrošina 15000 gab. zandartu mazuļu
iegādi ielaišanai Sāruma ezerā.
2.2.14. Projekts Nr.1.14. – biedrības „Ārdava” projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 2541,00
Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka saskaņā ar
Ministru kabineta 02.06.2008. noteikumiem Nr.400 "Veterinārās prasības akvakultūras
dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras
dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai" SIA “Astacus”, no kuras projekta
iesniedzējs paredzējis iegādāties platspīļu vēžus, nav Pārtikas un veterinārajā dienestā
(turpmāk – PVD) atzīta zivju audzētava, tāpēc tā nedrīkst piedalīties zivju resursu atražošanā.
Viņš informē, ka institūts uzskata, ka 6000 platspīļu vēžu ielaišana Ārdavas ezerā būtu
atbalstāma, bet vienlaikus atzīmē, ka zivju resursu papildināšanu drīkst veikt tikai PVD atzīta
zivju audzētava.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā ar nosacījumu, ka projekta apstiprināšanas gadījumā platspīļu vēžu mazuļus atļauts
iepirkt tikai no PVD atzītas zivju audzētavas.
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2.2.15. Projekts Nr.1.15. – biedrības „Ārdava” projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 2400,00
Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekta
ietvaros ir paredzēts Ārdavas zivju resursus papildināt, ielaižot 15 000 zandartu kāpurus. Tā
kā zandartu kāpuru uzskaite ir sarežģīta un izsauc kāpuru mirstību, institūts iesaka 15000
zandartu kāpuru vietā ielaist Ārdavas ezerā atbilstošu daudzumu, tas ir, 3000 zandartu
mazuļus.
Padome nolēma atbalstīt institūta speciālistu ieteikumu, aizstājot projektā paredzēto 15000
zandartu kāpuru ielaišanu ar 3000 zandartu mazuļu ielaišanu, un virzīt tālākai vērtēšanai tikai
daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā
paredzēto mērķu sasniegšanai (3000 gab. zandarta mazuļu iegādei), un līdz ar to apstiprināja,
ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 480,00 Ls,
kas nodrošina 3000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Ārdavas ezerā.
2.2.16. Projekts Nr.1.16. – Durbes novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu papildināšana Durbes ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
2900,00 Ls)
Durbes novada domes priekšsēdētājs A.Radzevičs sniedz sīkāku informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.17. Projekts Nr.1.17. – Krāslavas novada domes projekta iesniegums „Līdaku
mazuļu ielaišana Krāslavas novada ezeros” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 2541,50 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.18. Projekts Nr.1.18. – Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu palielināšana Balvu novada ezeros” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 3000,00 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Sprūgu ezeram
nav izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, ezerā nenotiek zveja un licencētā
makšķerēšana, kā arī zivju resursi tajā jau ir papildināti 2012.gadā, bet Balvu ezerā nenotiek
zveja un licencētā makšķerēšana, kā arī zivju resursi tajā ir papildināti 2012. gadā. Šo iemeslu
dēļ institūts uzskata, ka zivju resursu papildināšana šajos ezeros (16000 gab. zandartu mazuļu
Balvu ezerā un 5000 gab. zandartu mazuļu Sprūgu ezerā) ar Zivju fonda atbalstu 2013.gadā
nebūtu veicama. Savukārt pamatojoties uz Pērkonu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumiem, zivju resursu pavairošana Pērkonu ezera ir atbalstāma.
Padome nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma
apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai (20000 gab. zandarta
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mazuļu iegādei to ielaišanai Pērkonu ezerā), un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais
finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1463,41 Ls, kas nodrošina
20000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Pērkonu ezerā.
2.2.19. Projekts Nr.1.19. – Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju un vēžu resursu pavairošana un atražošana Limbažu Lielezerā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 2769,39 Ls)
Limbažu novada pašvaldības aģentūras „ALDA” direktors J.Remess sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.20. Projekts Nr.1.20. – Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju un vēžu resursu pavairošana un atražošana Augstrozes Lielezerā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 2831,40 Ls)
Limbažu novada pašvaldības aģentūras „ALDA” direktors J.Remess sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.21. Projekts Nr.1.21. – Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju un vēžu resursu pavairošana un atražošana Limbažu Dūņezerā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 2770,42 Ls)
Limbažu novada pašvaldības aģentūras „ALDA” direktors J.Remess sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.22. Projekts Nr.1.22. – Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Riebiņu novada Rušonas pagasta Kategrades ezerā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 1798,00 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
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2.2.23. Projekts Nr.1.23. – Mērsraga novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Mērsraga novada ūdenstilpēs” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 1647,00 Ls)
Mērsraga novada pašvaldības deputāts R.Šiliņš sniedz sīkāku informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.24. Projekts Nr.1.24. – Aglonas novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada ezeros” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 2429,75 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padomes loceklis M.Švarcs vērš padomes locekļu uzmanību uz kļūdu Aglonas novada domes
projekta iesnieguma sadaļas „B5.8. Projekta izmaksas” tabulā norādot, ka tabulas pēdējā
kolonnā ir nepareizi norādīta līdzfinansējuma summa.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā ar nosacījumu, ka par projekta līdzfinansējumu tiek uzskatīta tikai projekta
iesnieguma sadaļas „B5.8. Projekta izmaksas” tabulas kolonnā „Aglonas novada domes
budžeta līdzekļi (PVN)” norādītā summa (510,25 Ls).
2.2.25. Projekts Nr.1.25. – Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Marinzejas ezerā un Laukezerā” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 2970,00 Ls)
Krustpils novada pašvaldības vides speciālists I.Luksts sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka, pamatojoties
uz Laukezera un Marinzejas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, līdaku
mazuļu ielaišana Laukezerā un Marinzejas ezerā ir atbalstāma. Viņš atzīmē, ka karpu
ielaišana dabiskās ūdenstilpēs nav atbalstāma, jo karpa uzskatāma par Latvijas dabiskajiem
ūdeņiem neraksturīgu, svešu sugu.
Padome nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma
apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai (6000 gab. līdaku
mazuļu iegādei), un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts
vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1350,00 Ls, kas nodrošina 2500 gab. līdaku mazuļu iegādi
ielaišanai Laukezerā un 3500 gab. līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Marinzejas ezerā.
2.2.26. Projekts Nr.1.26. – Auces novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
krājumu papildināšana Auces novada Lielauces ezerā” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 823,00 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu,
jo Lielauces ezerā kopš 2006.gada katru gadu tiek ielaisti līdaku kāpuri vai mazuļi, tādēļ zivju
ielaišana Lielauces ezerā ar Zivju fonda atbalstu 2013.gadā nebūtu veicama.
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Padome, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma noraidīt projektu un
neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo Lielauces ezerā kopš 2006.gada
katru gadu tiek ielaisti līdaku kāpuri vai mazuļi, tādēļ zivju ielaišana Lielauces ezerā ar Zivju
fonda atbalstu 2013.gadā nebūtu veicama.
2.2.27. Projekts Nr.1.27. – Dobeles novada pašvaldības projekta iesniegums
„Dobeles novada Bikstu pagasta Zebrus ezera zivju krājumu
papildināšana” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 925,00 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu,
jo Zebrus ezerā kopš 2000.gada katru gadu tiek ielaisti līdaku kāpuri vai mazuļi tādēļ zivju
ielaišana Zebrus ezerā ar Zivju fonda atbalstu 2013.gadā nebūtu veicama.
Padome, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma noraidīt projektu un
neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo Zebrus ezerā kopš 2000.gada katru
gadu tiek ielaisti līdaku kāpuri vai mazuļi, tādēļ zivju ielaišana Zebrus ezerā ar Zivju fonda
atbalstu 2013.gadā nebūtu veicama.
2.2.28. Projekts Nr.1.28. – Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes
projekta iesniegums „Zivju resursu atjaunošana” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 1815,00 Ls)
Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes pārstāvis M.Aberiņš sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu,
jo atbilstoši Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas —
makšķerēšanas — kārtība” paredzētajai kārtībai par licencēto makšķerēšanu Lobes ezerā nav
iesniegts „Pārskats par licencēto makšķerēšanu”.
Padome, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma noraidīt projektu un
neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo atbilstoši Ministru kabineta
04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība”
paredzētajai kārtībai par licencēto makšķerēšanu Lobes ezerā nav iesniegts „Pārskats par
licencēto makšķerēšanu”.
2.2.29. Projekts Nr.1.29. – Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Taimiņu mazuļu ielaišana Salacas baseina mazajās upēs” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 1360,00 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.30. Projekts Nr.1.30. – Engures novada domes projekta iesniegums „Engures
novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un
papildināšana” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 1851,30 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
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Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.31. Projekts Nr.1.31. – Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Dabisko
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 4210,80 Ls)
Saulkrastu novada domes koordinators R.Brants sniedz sīkāku informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
M.Švarcs norāda, ka problēma varētu būt ar projekta kvantitatīvo rādītāju izpildes kontroli, jo
projekta iesnieguma sadaļā „B.5.8. Projekta izmaksas” esošajā tabulā veicamo darbu apjomi
nav konkrēti norādīti. Viņš uzsver, ka tas apgrūtinātu slēdziena izdarīšanu par to, vai ir
sasniegts projekta mērķis.
R.Brants atzīmē, ka projekta iesnieguma sadaļā B.5.2. ir norādīti veicamo darbu apjomi.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs projekta apstiprināšanas gadījumā pirms
projekta realizācijas precizē projekta iesnieguma sadaļu „B.5.8. Projekta izmaksas”, norādot
konkrētus projektā veicamo darbu apjomus, un iesniedz precizēto projekta iesniegumu Lauku
atbalsta dienestā. Padome arī nolēma lūgt Lauku atbalsta dienestu projekta apstiprināšanas
gadījumā veikt projekta kontroli gan pirms, gan pēc projekta realizēšanas, lai varētu
pārliecināties par projektā paredzēto darbu izpildi.
2.2.32. Projekts Nr.1.32. – Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Dabisko
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupē Saulkrastu novada teritorijā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 4156,00 Ls)
Saulkrastu novada domes koordinators R.Brants sniedz sīkāku informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs projekta apstiprināšanas gadījumā pirms
projekta realizācijas precizē projekta iesnieguma sadaļu „B.5.8. Projekta izmaksas”, norādot
konkrētus projektā veicamo darbu apjomus, un iesniedz precizēto projekta iesniegumu Lauku
atbalsta dienestā. Padome arī nolēma lūgt Lauku atbalsta dienestu projekta apstiprināšanas
gadījumā veikt projekta kontroli gan pirms, gan pēc projekta realizēšanas, lai varētu
pārliecināties par projektā paredzēto darbu izpildi.
2.2.33. Projekts Nr.1.33. – Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs
2013.gadā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 4330,68 Ls)
Saulkrastu novada domes koordinators R.Brants sniedz sīkāku informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
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2.2.34. Projekts Nr.1.34. – Līvānu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Daugavas upes baseinā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 3000,00 Ls)
Līvānu novada vides aizsardzības inspektors V.Piļščikovs sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.35. Projekts Nr.1.35. – Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Alūksnes ezerā” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 2900,00 Ls)
Alūksnes novada pašvaldības aģentūras ALJA direktors M.Lietuvietis sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu,
jo atbilstoši Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas —
makšķerēšanas — kārtība” paredzētajai kārtībai par licencēto makšķerēšanu Lobes ezerā nav
iesniegts „Pārskats par licencēto makšķerēšanu”.
M.Lietuvietis norāda, ka pats esot sagatavojis un nosūtījis visas nepieciešamās atskaites
attiecīgajām valsts institūcijām.
Padomes vadītājs N.Riekstiņš ierosina virzīt projektu tālākai vērtēšanai ar nosacījumu, ka
gadījumā, ja vērtēšanas rezultātā projekts tiks atbalstīts, bet pārbaudē atklāsies, ka attiecīgās
valsts institūcijas (Lauku atbalsta dienests, Valsts vides dienests un institūts) nav līdz
padomes sēdes dienai saņēmušas no atbalsta pretendenta visas nepieciešamās atskaites,
projekts būtu noraidāms tāpat kā citi projekti, kas pārskatu neiesniegšanas dēļ bija noraidīti
sēdes gaitā un netika virzīti tālākai vērtēšanai.
Padome atbalstīja N.Riekstiņa ierosinājumu un nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai
projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā, kā arī uzdeva Zivju fonda padomes
sekretariātam pārbaudīt, vai visas atskaites, kuras atbalsta pretendentam būtu jāiesniedz
atbilstoši normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, ir iesniegtas Lauku atbalsta
dienestā, Valsts vides dienestā un institūtā līdz padomes sēdes dienai.
2.2.36. Projekts Nr.1.36. – biedrības „Baļote” projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Baļotes ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 2907,00
Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
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2.2.37. Projekts Nr.1.37. – Preiļu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Pelēču ezerā II” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 1999,86 Ls)
Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks J.Kovaļevskis sniedz sīkāku informāciju
par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka zivju resursu
papildināšana, ielaižot gan līdaku kāpurus, gan mazuļus, ir nelietderīga ezera bioloģiskās
ietilpības dēļ. Viņš ierosina projektu atbalstīt daļēji, akceptējot 8063 līdaku mazuļu ielaišanu.
Padome nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma
apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai (8063 gab. līdaku
mazuļu iegādei), un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts
vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1658,56 Ls, kas nodrošina 8063 gab. līdaku mazuļu iegādi
ielaišanai Pelēču ezerā.
2.2.38. Projekts Nr.1.38. – Naukšēnu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju krājumu papildināšana Rūjas upē Naukšēnu novadā” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 2983,00 Ls)
Naukšēnu novada Ķoņu pagasta pārvaldes vadītājs D.Kiresārs sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Rūjas upē
līdaku daudzums ir pietiekams, bet barības bāzes dēļ trūkst makšķerējama izmēra līdakas,
taču mazuļu ielaišana to nevar atrisināt. Viņš ierosina projektu noraidīt.
D.Kiresārs atzīmē, ka, tā kā uz Rūjas upes ir uzbūvētas mazās HES, visatbilstošākā vieta
līdaku mazuļu ielaišanai būtu Rūjas upes posms augšpus Ķoņu dzirnavām.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai pusi no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai
(7975 gab. līdaku mazuļu iegādei), un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1491,50 Ls, kas nodrošina 7975 gab. līdaku
mazuļu iegādi ielaišanai Rūjas upē, ar nosacījumu, ka šie līdaku mazuļi tiek ielaisti upes
posmā augšpus Ķoņu dzirnavām.
2.2.39. Projekts Nr.1.39. – biedrības „Indrs” projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana Krāslavas novada Skaistas pagasta ezerā Indrs”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 333,00 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.40. Projekts Nr.1.40. – Rundāles novada domes projekta iesniegums „Vimbu
nārstu vietu atjaunošana Lielupes augštecē Rundāles novadā” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 2925,00 Ls)
Padomes loceklis V.Gabrāns sniedz viņa rīcībā esošo informāciju par projektu, kā arī atzīmē,
ka ir atstādinājis sevi no dalības šī projekta vērtēšanā.
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G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka šī pasākuma
efektivitāte būtu zema, jo ja netiek novērsti Lielupes aizaugšanas cēloņi, tuvākā nākotnē
aizaugums atjaunosies. Viņš uzsver, ka institūts iesaka projektu noraidīt tā zemās efektivitātes
dēļ.
V.Gabrāns norāda, ka Lielupes gultne šajā vietā tiek tīrīta katru gadu un iepriekšējos divus
gadus tas ticis darīts par vietējo pašvaldību līdzekļiem, bet šogad šim mērķim varētu izmantot
Zivju fonda finansējumu, kas palīdzētu koncentrēt pūliņus tieši uz vimbu nārsta vietām. Viņš
atzīmē, ka pēdējo reizi par Zivju fonda līdzekļiem šī vieta tikusi tīrīta 2008.gadā.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.
2.2.41. Projekts Nr.1.41. – biedrības „Katvaru ezers” projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Katvaru ezerā” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 1120,00 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu,
jo, tā kā Katvaru ezerā kopš 2011. gada nenotiek zveja, bet zivju resursi regulāri katru gadu ir
papildināti, institūts uzskata, ka pagaidām zivju resursu papildināšana Katvaru ezerā ar Zivju
fonda atbalstu nebūtu veicama.
Padome, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma noraidīt projektu un
neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo Katvaru ezerā kopš 2011. gada
nenotiek zveja, bet zivju resursi regulāri katru gadu ir papildināti, tādēļ zivju ielaišana
Katvaru ezerā 2013.gadā ar Zivju fonda atbalstu nebūtu veicama.
2.2.42. Projekts Nr.1.42. – Ciblas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Ciblas novada ūdenstilpēs” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 2850,00 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu,
jo atbilstoši Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas —
makšķerēšanas — kārtība” paredzētajai kārtībai par licencēto makšķerēšanu Lielajā Ludzas
ezerā nav iesniegts „Pārskats par licencēto makšķerēšanu”.
Padome, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma noraidīt projektu un
neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo atbilstoši Ministru kabineta
04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība”
paredzētajai kārtībai par licencēto makšķerēšanu Lielajā Ludzas ezerā nav iesniegts „Pārskats
par licencēto makšķerēšanu”.
2.2.43. Projekts Nr.1.43. – Līgatnes novada dome projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Līgatnes upē” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 1900,00 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu,
jo 2011.gadā Līgatnes upē jau tika ielaisti alatas mazuļi un tie vēl nav sasnieguši
makšķerējamu izmēru. Viņš atzīmē, ka Līgatnes upē ir arī dabiskā alatu populācija, tādēļ nav
vēlama zivju mazuļu, kas iegūti no nezināmas izcelsmes vaisliniekiem, papildus izplatīšana
šajā upē.
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Padome, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma noraidīt projektu un
neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo 2011.gadā Līgatnes upē jau tika
ielaisti alatas mazuļi un tie vēl nav sasnieguši makšķerējamu izmēru, kā arī Līgatnes upē jau ir
dabiskā alatu populācija, tādēļ nav vēlama zivju mazuļu, kas iegūti no nezināmas izcelsmes
vaisliniekiem, papildus izplatīšana šajā upē.
2.2.44. Projekts Nr.1.44. – Līgatnes novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana, atražošana un dažādošana Ratnieku ezerā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 1936,00 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka saskaņā ar
Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta izstrādātajiem Ratnieku ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumiem Ratnieku ezerā ir atbalstāma 4000 gab. (nevis projektā pieprasīto
10000 gab.) līdaku mazuļu ielaišana. Viņš ierosina daļēji atbalstīt projektu.
Padome nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma
apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai (4000 gab. līdaku
mazuļu iegādei), un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts
vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 774,40 Ls, kas nodrošina 4000 gab. līdaku mazuļu iegādi
ielaišanai Ratnieku ezerā.
2.2.45. Projekts Nr.1.45. – Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Rušona ezera zivju krājumu papildināšana” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 1290,56 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.46. Projekts Nr.1.46. – Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Lubānas ezera zivju krājumu papildināšana” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 3000,00 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu,
jo Lubāna ezerā zandartu resursi ir pietiekamā daudzumā un pagaidām nav nepieciešams tos
papildināt.
N.Riekstiņš ierosina šo projektu skatīt kontekstā arī ar Madonas novada pašvaldības iesniegto
projekta iesniegumu Nr.1.55. „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Ošupes pagasta
Lubāna ezerā”, jo abos šajos projektos ir paredzēta zandartu mazuļu ielaišana Lubāna ezerā.
M.Švarcs, ņemot vērā izveidojušos situāciju, kad divos iesniegtajos projektos paredzēta
vienas sugas zivju mazuļu ielaišana vienā un tajā pašā ūdenstilpē, piedāvā noraidīt un nevirzīt
vērtēšanai Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesniegumu „Lubānas ezera zivju krājumu
papildināšana”, un virzīt tālākai vērtēšanai tikai Madonas novada pašvaldības iesniegto
projekta iesniegumu „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Ošupes pagasta Lubāna
ezerā”.
Padome, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu un institūta atzinumā minēto
par zandartu resursiem Lubāna ezerā, atbalstīja M.Švarca ierosinājumu un nolēma noraidīt
projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo divos iesniegtajos
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projektos (Rēzeknes novada pašvaldības un Madonas novada pašvaldības projektā) paredzēta
vienas sugas zivju mazuļu ielaišana vienā un tajā pašā ūdenstilpē – Lubāna ezerā.
2.2.47. Projekts Nr.1.47. – Ogres novada pašvaldības projekta iesniegums „Strauta
foreļu populācijas papildināšana Ogres upes baseinā” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 3357,75 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.48. Projekts Nr.1.48. – Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta
pārvaldes projekta iesniegums „Idzipoles ezera zivju resursu pavairošana
un atražošana” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 601,71 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.49. Projekts Nr.1.49. – Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta
pārvaldes projekta iesniegums „Zivju resursu pavairošana Salāju ezerā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 2131,05 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.50. Projekts Nr.1.50. – Kocēnu novada domes projekta iesniegums „Zandartu
resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 2831,40 Ls)
Kocēnu novada pārstāvis K.Malcenieks sniedz sīkāku informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu,
jo atbilstoši Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas —
makšķerēšanas — kārtība” paredzētajai kārtībai par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā
nav iesniegts „Pārskats par licencēto makšķerēšanu”, kā arī projekta iesniegumā pieprasītais
zandarta mazuļu skaits neatbilst Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos
ieteiktajam.
Padome, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma noraidīt projektu un
neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo atbilstoši Ministru kabineta
04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība”
paredzētajai kārtībai par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā nav iesniegts „Pārskats par
licencēto makšķerēšanu”, kā arī projekta iesniegumā pieprasītais zandarta mazuļu skaits
neatbilst Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos ieteiktajam.
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2.2.51. Projekts Nr.1.51. – Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes
ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 2695,00 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Taurenes ezerā
saskaņā ar zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem resursu papildināšanai jāielaiž tikai
3000 gab. (nevis projektā pieprasītie 15000 gab.) līdaku mazuļi. Viņš ierosina noraidīt
projektu, jo projekta iesniegumā pieļauto neprecizitāšu dēļ nav iespējams pilnvērtīgi izvērtēt
projektu.
Padome nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma
apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai (3000 gab. līdaku
mazuļu iegādei), un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts
vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 539,00 Ls, kas nodrošina 3000 gab. līdaku mazuļu iegādi
ielaišanai Taurenes ezerā.
2.2.52. Projekts Nr.1.52. – Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta
ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 2699,00 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu,
jo 2012.gadā jau veikta zandartu mazuļu ielaišana Alauksta ezerā un līdz ar to ar Zivju fonda
atbalstu 2013.gadā tā nebūtu veicama.
Padome, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma noraidīt projektu un
neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo 2012.gadā jau veikta zandartu
mazuļu ielaišana Alauksta ezerā un līdz ar to ar Zivju fonda atbalstu 2013.gadā tā nebūtu
veicama.
2.2.53. Projekts Nr.1.53. – Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera
ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 2695,00 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka saskaņā ar
Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta izstrādātajiem Juvera ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumiem ir atbalstāma tikai 8000 gab. (nevis projektā pieprasīto
15000 gab.) līdaku mazuļu ielaišana Juvera ezerā. Viņš ierosina atbalstīt projektu daļēji.
Padome nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma
apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai (8000 gab. līdaku
mazuļu iegādei), un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts
vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1437,33 Ls, kas nodrošina 8000 gab. līdaku mazuļu iegādi
ielaišanai Juvera ezerā.
2.2.54. Projekts Nr.1.54. – Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša
ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 2699,00 Ls)
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
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2.2.55. Projekts Nr.1.55. – Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Madonas novada Ošupes pagasta Lubāna
ezerā” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 3000,00 Ls)
Madonas novada pašvaldības projektu vadītāja Indra Kārkliņa un Madonas novada
pašvaldības Ošupes pagasta pārstāvis A.Šķēls sniedz sīkāku informāciju par projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu,
jo Lubāna ezerā zandartu resursi ir pietiekamā daudzumā un pagaidām nav nepieciešams tos
papildināt.
Padomes loceklis Ē.Urtāns atbalsta M.Švarca šī protokola 2.2.46.punktā izteikto ierosinājumu
par Madonas novada pašvaldības projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai, bet piedāvā vērtēšanai
virzīt tikai pusi no projekta Nr.1.55 izmaksās norādītā finansējuma apjoma jeb 1500 Ls, kas
dotu iespēju ielaist Lubāna ezerā 8000 gab. zandartu mazuļu.
Padome ņēma vērā Ē.Urtāna ierosinājumu, un nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no
projekta izmaksās norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto
mērķu sasniegšanai (8000 gab. zandartu mazuļu iegādei), un līdz ar to apstiprināja, ka
projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1500,00 Ls,
kas nodrošina 8000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Lubāna ezerā.
2.2.56. Projekts Nr.1.56. – Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Ļaudonas pagasta Sāvienas ezerā” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 1160,00 Ls)
Madonas novada pašvaldības projektu vadītāja Indra Kārkliņa sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu,
jo projekta iesniegumā minētā zivju audzētava "Kūkas" nav Pārtikas un veterinārajā dienestā
reģistrēta un atzīta zivju audzētava, kā to pieprasa Ministru kabineta 02.06.2008.noteikumi
Nr.400 "Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to
apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai".
Līdz ar to minētā audzētava nevar piedalīties zivju resursu papildināšanā.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā ar nosacījumu, ka projekta apstiprināšanas gadījumā zandartu
mazuļus ir jāiepērk no Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētas un atzītas zivju audzētavas.
2.2.57. Projekts Nr.1.57. – Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Madonas novada Salas ezerā” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 1345,20 Ls)
Madonas novada pašvaldības projektu vadītāja Indra Kārkliņa sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Salas ezerā
saskaņā ar zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem resursu papildināšanai jāielaiž tikai
3000 gab. (nevis projektā pieprasītie 10000 gab.) līdaku mazuļi. Viņš ierosina neatbalstīt
projektu, jo projekta iesniegumā pieļauto neprecizitāšu dēļ nav iespējams pilnvērtīgi izvērtēt
projektu.
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Padome nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma
apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai (3000 gab. līdaku
mazuļu iegādei), un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts
vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 403,56 Ls, kas nodrošina 3000 gab. līdaku mazuļu iegādi
ielaišanai Salas ezerā.
2.2.58. Projekts Nr.1.58. – Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku mazuļu ielaišana Vestienas pagasta Kāla ezerā” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 2300,00 Ls)
Madonas novada pašvaldības projektu vadītāja Indra Kārkliņa sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma
apjomā.
2.2.59. Projekts Nr.1.59. – Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Aronas pagasta Lielā Līdera ezerā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 2200,00 Ls)
Madonas novada pašvaldības projektu vadītāja Indra Kārkliņa sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina neatbalstīt
projektu, jo projekta iesniegumā pieļauto neprecizitāšu dēļ nav iespējams pilnvērtīgi izvērtēt
projektu.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai
(5000 gab. zandarta mazuļu iegādei), un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais
finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 900,00 Ls, kas nodrošina 5000
gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Lielā Līdera ezerā.
2.2.60. Projekts Nr.1.60. – Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Madonas novada Odzienas ezerā” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 1640,00 Ls)
Madonas novada pašvaldības projektu vadītāja Indra Kārkliņa sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina noraidīt projektu,
jo karpveidīgo zivju krājums Odzienas ezerā ir pietiekams, tādēļ zivju resursu papildināšana,
ielaižot karpu mazuļus, nav atbalstāma. Turklāt viņš atzīmē, ka projekta iesniegumā minētā
zivju audzētava "Kūkas" nav Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta un atzīta zivju
audzētava, kā to pieprasa Ministru kabineta 02.06.2008.noteikumi Nr.400 "Veterinārās
prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu
akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai". Līdz ar to minētā
audzētava nevar piedalīties zivju resursu papildināšanā.
Padome, ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, nolēma noraidīt projektu un
neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo karpveidīgo zivju krājums Odzienas
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ezerā ir pietiekams, tādēļ zivju resursu papildināšana, ielaižot karpu mazuļus, ar Zivju fonda
atbalstu nebūtu veicama.
2.2.61. Projekts Nr.1.61. – Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Lazdonas pagasta Rāceņa ezerā” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 2145,20 Ls)
Madonas novada pašvaldības projektu vadītāja Indra Kārkliņa sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
G.Korņilovs iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un ierosina neatbalstīt
projektu, jo projekta iesniegumā pieļauto neprecizitāšu dēļ nav iespējams pilnvērtīgi izvērtēt
projektu.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai
(4000 gab. līdaku mazuļu iegādei), un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums,
kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 858,08 Ls, kas nodrošina 4000 gab. līdaku
mazuļu iegādi ielaišanai Rāceņa ezerā.

3.

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

Pēc 2013.gada pirmajā iesniegšanas kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumiem „Dalība
starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” un „Zivju resursu pavairošana
un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā
arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” 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 „Dalība starptautiskos pasākumos,
konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” un „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī
protokola pielikumā atspoguļoto novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju
skaitu).

3.1. pasākums „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un
apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu
un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”
Tā kā kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa (5179 Ls)
bija lielāka par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (5000 Ls), no vērtējuma
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rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā finansējuma summā, ievērojot augstākā
saņemtā vērtējuma secību, pilnā apmērā iekļāvās projekti Nr. 2.1., 2.2. un 2.4. Attiecīgi pēc
atbalstam kvalificējušos projektu padomes atbalstītā finansējuma summēšanas, kārtai
izsludinātā finansējuma atlikums veidoja 1145 Ls, ar kuru bija iespējams daļēji atbalstīt arī
viszemāko vērtējumu saņēmušo projektu Nr.2.3.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 29.pantu un
Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju fonda nolikums”
8.6.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādu lēmumu par finansējuma
piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākumam „Dalība starptautiskos pasākumos,
konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” iesniegtajiem projektu
iesniegumiem:
3.1.1. Projekts Nr.2.1. – biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācija”
projekta iesniegums „Latvijas izlases komandas līdzdalība 2013.gada
pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no laivām”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1500,00 Ls (viens tūkstotis pieci simti lati) apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā līdzfinansējuma
izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.1.2. Projekts Nr.2.2. – biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācija”
projekta iesniegums „Latvijas makšķernieku organizāciju interešu
pārstāvniecība CIPS 2013.gada kongresā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 855,00 Ls (astoņi simti piecdesmit pieci lati) apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā līdzfinansējuma
izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.1.3. Projekts Nr.2.3. – Zinātniskā institūta „BIOR” projekta iesniegums
„Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība ICES/HELCOM Baltijas
jūras kompleksā novērtējuma darba grupā (WGIAB)”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1145,00 Ls (viens tūkstotis viens simts četrdesmit
pieci lati) apmērā.
2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes lēmums
par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu par
apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda finansējuma atbalstu.
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3.1.4. Projekts Nr.2.4. – Zinātniskā institūta „BIOR” projekta iesniegums
„Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība Starptautiskās Jūras
pētniecības padomes (ICES) ikgadējā zinātniskā konferencē un
Padomdevēju Komitejas (ACOM) sanāksmē Reikjavikā, Īslandē”
Piešķirt projektam finansējumu 1500,00 Ls (viens tūkstotis pieci simti lati) apmērā.

3.2. pasākums „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā”
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa (134 013,09 Ls)
pēc padomes veiktās atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas un šo projektu sākotnēji
pieprasītā finansējuma attiecīgas samazināšanas (88 605,48 Ls) vēl arvien bija lielāka par
pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (75 000 Ls).
Tā kā kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu padomes atbalstītā finansējuma summa
pēc padomes veiktās 14 projektu noraidīšanas un atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas, ar
ko attiecīgi tika samazināta sākotnēji pieprasītā projektu finansējuma summa, vēl arvien bija
lielāka par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu, no vērtējuma rezultātā
sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā finansējuma summā, ievērojot augstākā saņemtā
vērtējuma secību, pilnā apmērā iekļāvās projekti Nr. 1.40., 1.48., 1.49., 1.18., 1.45., 1.29.,
1.39., 1.17., 1.33., 1.55., 1.13., 1.25., 1.58., 1.8., 1.16., 1.19., 1.24., 1.34., 1.12., 1.31., 1.32.,
1.35., 1.37., 1.10., 1.11., 1.53., 1.23., 1.22., 1.20., 1.38., 1.44., 1.36., 1.51., 1.54., 1.21. un
1.47. Attiecīgi pēc atbalstam kvalificējušos projektu padomes atbalstītā finansējuma
summēšanas, kārtai izsludinātā finansējuma atlikums veidoja 1 634,29 Ls, ar kuru bija
iespējams daļēji atbalstīt arī nākamo zemāko vērtējumu saņēmušo projektu Nr.1.47.
Tomēr sakarā ar to, ka Zivju fonda padomes sekretariāta veiktajā pārbaudē atklājās, ka
attiecīgās valsts institūcijas (Lauku atbalsta dienests, Valsts vides dienests un institūts) līdz
padomes sēdes dienai nebija no Alūksnes novada pašvaldības saņēmušas visas nepieciešamās
atskaites, projekts Nr.1.35. – Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Alūksnes ezerā” – tika noraidīts tāpat kā citi projekti, kas pārskatu neiesniegšanas
dēļ bija noraidīti sēdes gaitā un netika virzīti tālākai vērtēšanai. Līdz ar to pēc projekta
1.35.noraidīšanas un pēc atbalstam kvalificējušos projektu padomes atbalstītā finansējuma
atkārtotas summēšanas kārtai izsludinātā finansējuma atlikums veidoja 4534,29 Ls, ar kuru
bija iespējams pilnībā atbalstīt projektu Nr.1.47 (3357,75 Ls) un daļēji atbalstīt nākamo
zemāko vērtējumu saņēmušo projektu 1.30. (1176,54 Ls).
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 29.pantu un
Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju fonda nolikums”
8.2.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādu lēmumu par finansējuma
piešķiršanu vai nepiešķiršanu 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” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
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3.2.1. Projekts Nr.1.1. – Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums „Talsu
novada Ģibuļu pagasta Spāres ezera zivju krājumu papildināšana”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
3.2.2. Projekts Nr.1.2. – Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums „Talsu
novada Ārlavas pagasta Lubezera zivju krājumu papildināšana”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
3.2.3. Projekts Nr.1.3. – Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums „Talsu
novada Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta Sasmakas ezera zivju
krājumu papildināšana”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
3.2.4. Projekts Nr.1.4. – Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums „Talsu
novada Ģibuļu pagasta Gulbju ezera zivju krājumu papildināšana”
Ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu un pamatojoties uz iesniegto projektu
apspriešanas gaitā padomes sēdē nolemto, noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā
projektu vērtēšanas procedūrā, jo Gulbju ezerā no 2007. līdz 2011. gadam katru gadu tika
ielaisti līdaku kāpuri, tādēļ projektā paredzētā līdaku mazuļu ielaišana Gulbju ezerā ar Zivju
fonda atbalstu 2013.gadā nebūtu veicama.
3.2.5. Projekts Nr.1.5. – Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums „Talsu
novada Laidzes pagasta Laidzes ezera zivju krājumu papildināšana”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
3.2.6. Projekts Nr.1.6. – Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Dagdas novada ūdenstilpēs”
Ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu un pamatojoties uz iesniegto projektu
apspriešanas gaitā padomes sēdē nolemto, noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā
projektu vērtēšanas procedūrā, jo atbilstoši Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574
„Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība” paredzētajai kārtībai par licencēto
makšķerēšanu Dagdas ezerā un Ežezerā nav iesniegts „Pārskats par licencēto makšķerēšanu”.
3.2.7. Projekts Nr.1.7. – Siguldas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Siguldas novada Jūdažu ezera zivju krājumu papildināšana”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
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3.2.8. Projekts Nr.1.8. – Rojas novada domes projekta iesniegums „Taimiņu
smoltu ielaišana publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai
un resursu papildināšanai Rojas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3146,40 Ls (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit seši lati un
40 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.
3.2.9. Projekts Nr.1.9. – biedrības „Saukas dabas parka biedrība” projekta
iesniegums „Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā”
Ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu un pamatojoties uz iesniegto projektu
apspriešanas gaitā padomes sēdē nolemto, noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā
projektu vērtēšanas procedūrā, jo atbilstoši Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574
„Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība” paredzētajai kārtībai par licencēto
makšķerēšanu Saukas ezerā nav iesniegts „Pārskats par licencēto makšķerēšanu”.
3.2.10. Projekts Nr.1.10. – Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku un zandartu resursu pavairošana Raiskuma ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1243,55 Ls (viens tūkstotis divi simti četrdesmit
trīs lati un 55 santīmi) apmērā, kas nodrošina 7000 gab. līdaku mazuļu iegādi ielaišanai
Raiskuma ezerā.
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.
3.2.11. Projekts Nr.1.11. – Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku resursu pavairošana Auciema ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 708,60 Ls (septiņi simti astoņi lati un 60 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.
3.2.12. Projekts Nr.1.12. – Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku resursu pavairošana Riebiņa ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1271,20 Ls (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit viens
lats un 20 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.
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3.2.13. Projekts Nr.1.13. – Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku un zandartu resursu pavairošana Sāruma ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1949,50 Ls (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit
deviņi lati un 50 santīmi) apmērā, kas nodrošina 15000 gab. zandartu mazuļu iegādi
ielaišanai Sāruma ezerā.
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.
3.2.14. Projekts Nr.1.14. – biedrības „Ārdava” projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
3.2.15. Projekts Nr.1.15. – biedrības „Ārdava” projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
3.2.16. Projekts Nr.1.16. – Durbes novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu papildināšana Durbes ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2900,00 Ls (divi tūkstoši deviņi simti 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.
3.2.17. Projekts Nr.1.17. – Krāslavas novada domes projekta iesniegums „Līdaku
mazuļu ielaišana Krāslavas novada ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2541,50 Ls (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens lats
un 50 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.
3.2.18. Projekts Nr.1.18. – Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu palielināšana Balvu novada ezeros”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1463,41 Ls (viens tūkstotis četri simti sešdesmit trīs
lati un 41 santīms) apmērā, kas nodrošina 20000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai
Pērkonu ezerā.
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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.
3.2.19. Projekts Nr.1.19. – Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju un vēžu resursu pavairošana un atražošana Limbažu Lielezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2769,39 Ls (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit deviņi
lati un 39 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.
3.2.20. Projekts Nr.1.20. – Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju un vēžu resursu pavairošana un atražošana Augstrozes Lielezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2831,40 Ls (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens lats
un 40 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.
3.2.21. Projekts Nr.1.21. – Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju un vēžu resursu pavairošana un atražošana Limbažu Dūņezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2770,42 Ls (divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit lati un
42 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.
3.2.22. Projekts Nr.1.22. – Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Riebiņu novada Rušonas pagasta Kategrades ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1798,00 Ls (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit
astoņi 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.
3.2.23. Projekts Nr.1.23. – Mērsraga novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Mērsraga novada ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1647,00 Ls (viens tūkstotis seši simti četrdesmit septiņi
lati) apmērā.
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2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā līdzfinansējuma
izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.24. Projekts Nr.1.24. – Aglonas novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2429,75 (divi tūkstoši četri simti divdesmit deviņi lati un
75 santīmi) apmērā.
2) Par projekta līdzfinansējumu uzskatīt tikai projekta iesnieguma sadaļas „B5.8. Projekta
izmaksas” tabulas kolonnā „Aglonas novada domes budžeta līdzekļi (PVN)” norādīto
summu (510,25 Ls).
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.
3.2.25. Projekts Nr.1.25. – Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Marinzejas ezerā un Laukezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1350,00 Ls (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit
lati) apmērā, kas nodrošina 2500 gab. līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Laukezerā un 3500
gab. līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Marinzejas ezerā.
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.
3.2.26. Projekts Nr.1.26. – Auces novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
krājumu papildināšana Auces novada Lielauces ezerā”
Ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu un pamatojoties uz iesniegto projektu
apspriešanas gaitā padomes sēdē nolemto, noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā
projektu vērtēšanas procedūrā, jo Lielauces ezerā kopš 2006.gada katru gadu tiek ielaisti
līdaku kāpuri vai mazuļi, tādēļ zivju ielaišana Lielauces ezerā ar Zivju fonda atbalstu
2013.gadā nebūtu veicama.
3.2.27. Projekts Nr.1.27. – Dobeles novada pašvaldības projekta iesniegums
„Dobeles novada Bikstu pagasta Zebrus ezera zivju krājumu
papildināšana”
Ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu un pamatojoties uz iesniegto projektu
apspriešanas gaitā padomes sēdē nolemto, noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā
projektu vērtēšanas procedūrā, jo Zebrus ezerā kopš 2000.gada katru gadu tiek ielaisti līdaku
kāpuri vai mazuļi, tādēļ zivju ielaišana Zebrus ezerā ar Zivju fonda atbalstu 2013.gadā nebūtu
veicama.
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3.2.28. Projekts Nr.1.28. – Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes
projekta iesniegums „Zivju resursu atjaunošana”
Ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu un pamatojoties uz iesniegto projektu
apspriešanas gaitā padomes sēdē nolemto, noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā
projektu vērtēšanas procedūrā, jo atbilstoši Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574
„Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība” paredzētajai kārtībai par licencēto
makšķerēšanu Lobes ezerā nav iesniegts „Pārskats par licencēto makšķerēšanu”.
3.2.29. Projekts Nr.1.29. – Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Taimiņu mazuļu ielaišana Salacas baseina mazajās upēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1360,00 Ls (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit 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.
3.2.30. Projekts Nr.1.30. – Engures novada domes projekta iesniegums „Engures
novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un
papildināšana”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1176,54 Ls (viens tūkstotis viens simts
septiņdesmit seši lati un 54 santīmi) apmērā, kas ir kārtai izsludinātā finansējuma atlikums
pēc atbalstam kvalificējušos projektu ar augstāku novērtējumu finansējuma summēšanas.
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 pilnā apmērā īstenot ar samazinātu Zivju fonda finansējuma atbalstu.
3.2.31. Projekts Nr.1.31. – Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Dabisko
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4210,80 Ls (četri tūkstoši divi simti desmit lati un 80
santīmi) apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pirms projekta realizācijas precizēt projekta iesnieguma sadaļu
„B.5.8. Projekta izmaksas”, norādot konkrētus projektā veicamo darbu apjomus, un
iesniegt precizēto projekta iesniegumu Lauku atbalsta dienestā.
3) Lūgt Lauku atbalsta dienestu veikt projekta kontroli gan pirms, gan pēc projekta
īstenošanas, lai varētu pārliecināties par projektā paredzēto darbu izpildi.
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.
3.2.32. Projekts Nr.1.32. – Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Dabisko
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupē Saulkrastu novada teritorijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4156,00 Ls (četri tūkstoši viens simts piecdesmit seši lati)
apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pirms projekta realizācijas precizēt projekta iesnieguma sadaļu
„B.5.8. Projekta izmaksas”, norādot konkrētus projektā veicamo darbu apjomus, un
iesniegt precizēto projekta iesniegumu Lauku atbalsta dienestā.
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3) Lūgt Lauku atbalsta dienestu veikt projekta kontroli gan pirms, gan pēc projekta
īstenošanas, lai varētu pārliecināties par projektā paredzēto darbu izpildi.
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.
3.2.33. Projekts Nr.1.33. – Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs
2013.gadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4330,68 Ls (četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit lati un 68
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.
3.2.34. Projekts Nr.1.34. – Līvānu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Daugavas upes baseinā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3000,00 Ls (trīs 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.
3.2.35. Projekts Nr.1.35. – Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Alūksnes ezerā”
Ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu noraidīt projektu, jo, kaut gan
projekts vērtēšanā saņēma pietiekoši augstu novērtējumu, lai varētu kvalificēties Zivju fonda
atbalstam, tomēr Zivju fonda padomes sekretariāta veiktās pārbaudes rezultātā atklājās, ka
attiecīgās valsts institūcijas (Lauku atbalsta dienests, Valsts vides dienests un institūts) līdz
padomes sēdes dienai nav saņēmušas no atbalsta pretendenta visas nepieciešamās atskaites
par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā atbilstoši Ministru kabineta 04.10.2003.
noteikumiem Nr.574 „Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība”.
3.2.36. Projekts Nr.1.36. – biedrības „Baļote” projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana Baļotes ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2907,00 Ls (divi tūkstoši deviņi simti septiņi 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.
3.2.37. Projekts Nr.1.37. – Preiļu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Pelēču ezerā II”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1658,56 Ls (viens tūkstotis seši simti piecdesmit
astoņi lati un 56 santīmi) apmērā, kas nodrošina 8063 gab. līdaku mazuļu iegādi ielaišanai
Pelēču ezerā.
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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.
3.2.38. Projekts Nr.1.38. – Naukšēnu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju krājumu papildināšana Rūjas upē Naukšēnu novadā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1491,50 Ls (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit
viens lats un 50 santīmi) apmērā, kas nodrošina 7975 gab. līdaku mazuļu iegādi ielaišanai
Rūjas upē, ar nosacījumu, ka šie līdaku mazuļi tiek ielaisti Rūjas upes posmā augšpus
Ķoņu dzirnavām.
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.
3.2.39. Projekts Nr.1.39. – biedrības „Indrs” projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošana un atražošana Krāslavas novada Skaistas pagasta ezerā Indrs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 333,00 Ls (trīs simti trīsdesmit trīs 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.
3.2.40. Projekts Nr.1.40. – Rundāles novada domes projekta iesniegums „Vimbu
nārstu vietu atjaunošana Lielupes augštecē Rundāles novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2925,00 Ls (divi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci 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.
3.2.41. Projekts Nr.1.41. – biedrības „Katvaru ezers” projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Katvaru ezerā”
Ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu un pamatojoties uz iesniegto projektu
apspriešanas gaitā padomes sēdē nolemto, noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā
projektu vērtēšanas procedūrā, jo Katvaru ezerā kopš 2011.gada nenotiek zveja, bet zivju
resursi regulāri katru gadu ir papildināti, tādēļ zivju ielaišana Katvaru ezerā 2013.gadā ar
Zivju fonda atbalstu nebūtu veicama.
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3.2.42. Projekts Nr.1.42. – Ciblas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Ciblas novada ūdenstilpēs”
Ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu un pamatojoties uz iesniegto projektu
apspriešanas gaitā padomes sēdē nolemto, noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā
projektu vērtēšanas procedūrā, jo atbilstoši Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574
„Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība” paredzētajai kārtībai par licencēto
makšķerēšanu Lielajā Ludzas ezerā nav iesniegts „Pārskats par licencēto makšķerēšanu”.
3.2.43. Projekts Nr.1.43. – Līgatnes novada dome projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Līgatnes upē”
Ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu un pamatojoties uz iesniegto projektu
apspriešanas gaitā nolemto, noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas
procedūrā, jo 2011.gadā Līgatnes upē jau tika ielaisti alatas mazuļi un tie vēl nav sasnieguši
makšķerējamu izmēru, kā arī Līgatnes upē jau ir dabiskā alatu populācija, tādēļ nav vēlama
zivju mazuļu, kas iegūti no nezināmas izcelsmes vaisliniekiem, papildus izplatīšana šajā upē.
3.2.44. Projekts Nr.1.44. – Līgatnes novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana, atražošana un dažādošana Ratnieku ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 774,40 Ls (septiņi simti septiņdesmit četri lati un
40 santīmi) apmērā, kas nodrošina 4000 gab. līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Ratnieku
ezerā.
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.
3.2.45. Projekts Nr.1.45. – Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Rušona ezera zivju krājumu papildināšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1290,56 Ls (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit lati un
56 santīmi) apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 40% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā līdzfinansējuma
izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.2.46. Projekts Nr.1.46. – Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Lubānas ezera zivju krājumu papildināšana”
Ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu, institūta atzinumā minēto par
zandartu resursiem Lubāna ezerā un pamatojoties uz iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes sēdē nolemto, noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas
procedūrā, jo divos iesniegtajos projektos (Rēzeknes novada pašvaldības un Madonas novada
pašvaldības projektā) paredzēta vienas sugas zivju mazuļu ielaišana vienā un tajā pašā
ūdenstilpē – Lubāna ezerā.
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3.2.47. Projekts Nr.1.47. – Ogres novada pašvaldības projekta iesniegums „Strauta
foreļu populācijas papildināšana Ogres upes baseinā”
Piešķirt projektam finansējumu 3357,75 Ls (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi lati un
75 santīmi) apmērā.
3.2.48. Projekts Nr.1.48. – Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta
pārvaldes projekta iesniegums „Idzipoles ezera zivju resursu pavairošana
un atražošana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 601,71 Ls (seši simti viens lats un 71 santīms) 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.
3.2.49. Projekts Nr.1.49. – Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta
pārvaldes projekta iesniegums „Zivju resursu pavairošana Salāju ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2131,05 Ls (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit viens lats
un 5 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.
3.2.50. Projekts Nr.1.50. – Kocēnu novada domes projekta iesniegums „Zandartu
resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā”
Ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu un pamatojoties uz iesniegto projektu
apspriešanas gaitā padomes sēdē nolemto, noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā
projektu vērtēšanas procedūrā, jo atbilstoši Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574
„Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība” paredzētajai kārtībai par licencēto
makšķerēšanu Vaidavas ezerā nav iesniegts „Pārskats par licencēto makšķerēšanu”, kā arī
projekta iesniegumā pieprasītais zandarta mazuļu skaits neatbilst Vaidavas ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos ieteiktajam.
3.2.51. Projekts Nr.1.51. – Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes
ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 539,00 Ls (pieci simti trīsdesmit deviņi lati)
apmērā, kas nodrošina 3000 gab. līdaku mazuļu iegādi ielaišanai Taurenes ezerā.
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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3.2.52. Projekts Nr.1.52. – Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta
ezerā”
Ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu un pamatojoties uz iesniegto projektu
apspriešanas gaitā padomes sēdē nolemto, noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā
projektu vērtēšanas procedūrā, jo 2012.gadā jau veikta zandartu mazuļu ielaišana Alauksta
ezerā, tādēļ zandartu ielaišana Alauksta ezerā ar Zivju fonda atbalstu 2013.gadā nebūtu
veicama.
3.2.53. Projekts Nr.1.53. – Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera
ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1437,33 Ls (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit
septiņi lati un 33 santīmi) apmērā, kas nodrošina 8000 gab. līdaku mazuļu iegādi
ielaišanai Juvera ezerā.
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.
3.2.54. Projekts Nr.1.54. – Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša
ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2699,00 Ls (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi
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.
3.2.55. Projekts Nr.1.55. – Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Madonas novada Ošupes pagasta Lubāna
ezerā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 1500,00 Ls (viens tūkstotis pieci simti lati) apmērā,
kas nodrošina 8000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Lubānas ezerā.
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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3.2.56. Projekts Nr.1.56. – Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Ļaudonas pagasta Sāvienas ezerā”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
3.2.57. Projekts Nr.1.57. – Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Madonas novada Salas ezerā”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
3.2.58. Projekts Nr.1.58. – Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku mazuļu ielaišana Vestienas pagasta Kāla ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2300,00 Ls (divi tūkstoši trīs simti 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.
3.2.59. Projekts Nr.1.59. – Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Aronas pagasta Lielā Līdera ezerā”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.
3.2.60. Projekts Nr.1.60. – Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Madonas novada Odzienas ezerā”
Ievērojot ierobežoto pasākumam pieejamo finansējumu un pamatojoties uz iesniegto projektu
apspriešanas gaitā padomes sēdē nolemto, noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā
projektu vērtēšanas procedūrā, jo karpveidīgo zivju krājums Odzienas ezerā ir pietiekams,
tādēļ zivju resursu papildināšana, ielaižot karpu mazuļus, ar Zivju fonda atbalstu Odzienas
ezerā nebūtu veicama.
3.2.61. Projekts Nr.1.61. – Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Lazdonas pagasta Rāceņa ezerā”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.

4. Dažādi jautājumi
4.1.

par gatavošanos Zivju fonda padomes izbraukuma sēdei

Padomes loceklis Ē.Urtāns informēja padomes locekļus par iespējamajiem apskates objektiem
padomes izbraukuma sēdes laikā Kurzemes reģionā, kas varētu notikt 2013.gada maijā.
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Ē.Urtāns uzsvēra, ka viņš nevarēs atrast padomes locekļiem bezmaksas naktsmītnes iespējas
un tāpēc būtu jādomā par šo izdevumu segšanu.
N.Riekstiņš norādīja, ka padomes locekļu izdevumus par naktsmītni padomes izbraukuma
sēdes laikā varētu finansēt no Zivju fonda padomes administratīvajiem izdevumiem paredzētā
finansējuma.
Ē.Urtāns apņēmās sīkāku informāciju par paredzēto izbraukuma sēdi sniegt nākamajā
padomes sēdē.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 02.04.2013.

J.Ābele
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