Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.147

Rīgā

sēdes sākums 2013.gada 5.martā, plkst.10:00

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

DARBA KĀRTĪBA
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2013.gadā.
2. Zivju fonda pasākuma „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”
projektu iesniegumu 2013.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu apspriešana,
projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu
jautājumiem par iesniegtajiem projektiem.
3. Zivju fonda pasākuma „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”
projektu iesniegumu 2013.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu vērtēšana un
lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu.
4. Dažādi jautājumi
4.1. par gatavošanos Zivju fonda padomes izbraukuma sēdei;
4.2. par nākamās Zivju fonda padomes sēdes sasaukšanas datumu.

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

1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas
veidošanai 2013.gadā
N.Riekstiņš informē Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) locekļus par ieņēmumiem
valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai 2013.gadā. Viņš norāda, ka šie
ieņēmumi uz 03.03.2013. veido 249 238 Ls jeb 38,3% no 2013.gada ieņēmumu plāna.
Viņš atzīmē, ka ieņēmumi ir labāki, nekā sākotnēji varēja plānot galvenokārt tādēļ, ka
2013.gada sākumā valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai tika iemaksāti
līdzekļi par 2012.gadā realizētajām makšķerēšanas kartēm.

Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu „Ieņēmumi
valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2013. līdz 03.03.2013.” un
pieņēma to zināšanai.

2. Zivju fonda pasākuma „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju
resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību” projektu iesniegumu 2013.gada pirmajā
kārtā iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija
un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem.
N.Riekstiņš informē, ka sēdē tiks izskatīti 12 projektu iesniegumi, kas iesniegti pasākumā
„Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” (pasākumam iesniegtajos projektos
pieprasītais Zivju fonda finansējums 75 743,85 Ls).
N.Riekstiņš atzīmē, ka pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais atbalsta apmērs ir
40 000 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 atbildes uz
Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem.
2.1. Projekts Nr.1.1. Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas
„Dzīvesstāsts” projekta iesniegums „Foto albūms un izstāde „Sāļie vēji”:
70.gadu zvejnieki jūrā un krastā Valda Brauna fotogrāfijās” (pieprasītais
Zivju fonda finansējums 8 460,00 Ls)
Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas „Dzīvesstāsts” pārstāvis fotogrāfs
V.Brauns sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis Ē.Urtāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts
būtu atbalstāms un atbalsta apjoms nosakāms pēc projekta iesniedzēja sniegtās papildus
informācijas par paredzētajiem darbiem un projekta tāmes pamatojuma.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma atbalstīt tikai atsevišķas projekta izmaksās norādītās
pozīcijas, kas būtu nepieciešamas projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to
apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 8300 Ls, kas nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes un autorhonorārus:
1)
izstādes lielformāta fotogrāfiju pagatavošana (80 gab.) – 2000 Ls;
2)
albūma fotogrāfijas (230 gab.) – 2300 Ls;
3)
autorhonorāri albūma sastādītājam, teksta autoriem, maketa dizaina
autoram, redaktoram – 1000 Ls;
4)
tipogrāfijas izmaksas (1000 gab.) – 3000 Ls.
2.2. Projekts Nr.1.2. Biedrības „Zaļā skola” projekta iesniegums „Darba burtnīca
“Kas dzīvo manā upē?”” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 4 360,00 Ls)
Biedrības „Zaļā skola” valdes priekšsēdētāja M.Apine sniedz sīkāku informāciju par
projektu.
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Padomes loceklis G.Korņilovs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka, lai gan
projekta pieteikumā vairākas reizes uzsvērts, ka mācību līdzeklis veicinās skolēnu
saudzīgu attieksmi pret zivju resursiem, pret vides kvalitātes nepasliktināšanu un liks vērtēt
konkrētās cilvēku darbības, kas rada negatīvo ietekmi uz vidi, tomēr projektā izvēlētajās
tēmās šis aspekts neparādās. G.Korņilovs atzīmē, ka kopumā projekta realizācija,
izmantojot Zivju fonda līdzekļus ir atbalstāma daļēji.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma atbalstīt tikai atsevišķas projekta izmaksās norādītās
pozīcijas, kas būtu nepieciešamas projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to
apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 3874 Ls, kas nodrošina šādus projektā paredzētos darbus:
1)
informācijas atlase, apkopošana, satura izveide, teksta sagatavošana –
682 Ls;
2)
tekstu redakcija un projekta darba koordinācija – 248 Ls;
3)
maketa sagatavošana un mākslinieciskais noformējums – 744 Ls;
4)
drukas darbi (5000 brošūras) (A4 formāta 25 lapas + vāks brošūra, pilnkrāsu
un vienkrāsu druka, kvalitatīvs pabiezs papīrs) – 2200 Ls.
2.3. Projekts Nr.1.3. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursiem Vidzemes piekrastē un iekšējos
ūdeņos”” (pieprasītais Zivju fonda finansējums 7 000,00 Ls)
Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs V.Klibiķis sniedz
sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis G.Korņilovs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekta
realizācija, izmantojot Zivju fonda līdzekļus ir atbalstāma daļēji.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma atbalstīt tikai atsevišķas projekta izmaksās norādītās
pozīcijas, kas būtu nepieciešamas projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to
apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 3103,80 Ls, kas pilnā apmērā vai daļēji nodrošina šādas projektā paredzētās
iegādes:
1)
aktuālie video sižeti (6 gab.) – 1379,40 Ls;
2)
informatīvās norādes (15 gab.) – 1724,40 Ls.
2.4. Projekts Nr.1.4. Biedrības „Kurzemes Zvejnieku asociācija” projekta
iesniegums „TV raidījumu cikls par zvejniecības un akvakultūras
aktualitātēm „Latvji, brauciet jūriņā!” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
9 990,00 Ls)
SIA „Jūras Vēstis” valdes loceklis G.Šīmanis sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis Ē.Urtāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un ierosina atbalstīt
iesniegto projektu pilnā apmērā, ņemot vērā pretendenta iepriekšējo pieredzi un darbu
izpildes kapacitāti.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
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2.5. Projekts Nr.1.5. Biedrības „Latvijas makšķernieku apvienība” projekta
iesniegums „Zivju resursu vienota un saliedēta izmantošana Latvijā”
(pieprasītais Zivju fonda finansējums 10 000,00 Ls)
Padomes loceklis V.Gabrāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka, izlases
veidā pārskatot iepriekšējos raidījumus, nenoliedzams ir fakts, ka raidījums „Zveja” gadu
no gada ekspluatē tēmu un izdabā neizvēlīgam skatītājam. Tomēr viņš atzīmē, ka raidījuma
galvenā vērtība ir un paliek atraktivitāte. V.Gabrāns uzsver, ka 2012.gadā raidījumos, kuri
gan netika finansēti no Zivju fonda, atzīmējama raidījuma veidotāju pievēršanās grūtām un
pretrunīgām tēmām, kurām projektā paredzēts turpinājums.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.6. Projekts Nr.1.6. Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācija”
projekta iesniegums „Televīzijas raidījums „Makšķerēšanas noslēpumi”, TV
kanālā LTV7 (pieprasītais Zivju fonda finansējums 10 000,00 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, salīdzinot
ar iepriekšējo divu gadu periodu, nav nekādu radošu meklējumu ne raidījuma tēmā, ne
formā, ne arī saturā, taču neapšaubāma paliek raidījuma vadītāja profesionāla pieeja
makšķerēšanas jomā. V.Gabrāns atzīmē, ka projekta priekšrocība savstarpējā
makšķerēšanas TV raidījumu konkurencē ir tā lielajā apjomā (50 oriģinālraidījumi) un
salīdzinoši mazajās izmaksās.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.7. Projekts Nr.1.7. Biedrības „Ziemeļu puse” projekta iesniegums „Informatīvi
izglītojoša TV filma „Vēži Latvijā”” (pieprasītais Zivju fonda finansējums
6 806,20 Ls)
Biedrības „Ziemeļu puse” projekta vadītājs M.Olte sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes locekle D.Vilkaste iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.8. Projekts Nr.1.8. Biedrības „Ziemeļu puse” projekta iesniegums „Informatīvi
izglītojoša TV filma „Mencu jaunāko laiku vēsture”” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 7 077,10 Ls)
Biedrības „Ziemeļu puse” projekta vadītājs M.Olte sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes locekle D.Vilkaste iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekts ir
atbalstāms.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
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2.9. Projekts Nr.1.9. Biedrības „Ziemeļu puse” projekta iesniegums „Informatīvi
izglītojošo TV raidījumu „Makšķerē ar Olti” un „Jūrā ar Olti” cikls ar
interaktīvas interneta platformas atbalstu” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 9 691,55 Ls)
Biedrības „Ziemeļu puse” projekta vadītājs M.Olte sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis V.Gabrāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projektā
izvirzītais mērķis ir saprotams un samērā konkrēts, tikai pastāv bažas, par tēmas
pietiekamību 20 raidījumiem. V.Gabrāns ierosina virzīt projektu tālākai vērtēšanai.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.10. Projekts Nr.1.10. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums
„Izglītojošas brošūras izdošana par ierobežoti izmantojamo īpaši
aizsargājamo zivju sugām un to dzīvotnēm” (pieprasītais Zivju fonda
finansējums 541,00 Ls)
Dabas aizsardzības pārvaldes informatīvo sistēmu projektētājs A.Soms sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padomes loceklis G.Korņilovs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekta
realizācija, izmantojot Zivju fonda līdzekļus ir atbalstāma.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.11. Projekts Nr.1.11. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana zivju resursu racionālai
un saudzīgai izmantošanai Krustpils novada ūdenstilpēs” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 893,00 Ls)
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekta
realizācija, izmantojot Zivju fonda līdzekļus ir atbalstāma.
Padome nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
2.12. Projekts Nr.1.12. Biedrības „Kāla ezera padome” projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšanas pasākums – divu dienu teorētiski praktiskā
skoliņa „Dullais Dauka”, informējot bērnus, jauniešus un viņu vecākus par
zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību.
Sabiedrības līdzdalība vides aizsardzībā un saglabāšanā” (pieprasītais Zivju
fonda finansējums 925,00 Ls)
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka projekta
realizācija, izmantojot Zivju fonda līdzekļus ir atbalstāma.
Padome pēc domu apmaiņas nolēma atbalstīt tikai atsevišķas projekta izmaksās norādītās
pozīcijas, kas būtu nepieciešamas projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to
apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 865 Ls, kas nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes un darbus:
1)
5 Darbnīcu sagatavošana un vadība (171 h) – 555 Ls;
2)
vietas noma (30 h) – 150 Ls;
3)
20 laivu noma (80 h) – 160 Ls.
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3. Zivju fonda pasākuma „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju
resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību” projektu iesniegumu 2013.gada pirmajā
kārtā iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu.
Pēc 2013.gada pirmajā iesniegšanas kārtā Zivju fonda pasākumam „Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” iesniegto projektu apspriešanas padome pāriet pie
projektu iesniegumu vērtēšanas procedūras.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras aizpilda un paraksta apliecinājumus
par personīgo neieinteresētību vai sevis atstatīšanu no konkrētu projektu vērtēšanas un
iesniedz tos padomes sekretariātam.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas saskaņā ar padomes sekretariāta veikto projektu
iesniegumu vērtēšanas datu apkopojumu, pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi
par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī protokola pielikumā atspoguļoto
novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa pēc padomes
veiktās atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas un šo projektu sākotnēji pieprasītā
finansējuma attiecīgas samazināšanas (71 141,65 Ls) bija lielāka par pasākuma
iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (40 000 Ls). Ņemot vērā padomes 2013.gada
17.janvāra sēdē lemto un ar pasākuma projektu iesniegšanas kārtu izsludināto nosacījumu,
ka no pasākuma līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā diviem televīzijas
raidījumu projektiem, atbalstīti tika tikai divi televīzijas raidījumu projekti Nr.1.9. un 1.6.,
kas ieguva arī pirmo un otro augstāko vērtējumu no visiem pasākuma kārtai iesniegtajiem
projektiem. Pārējie iesniegtie televīzijas raidījumu projekti – Nr.1.4. un 1.5., atbilstoši
pasākuma projektu iesniegšanas kārtai izvirzītajiem nosacījumiem nevarēja tikt atbalstīti.
No tālākiem augstāko vērtējumu saņēmušajiem projektiem, kuri nebija saistīti ar televīzijas
raidījumu veidošanu, pilnībā tika atbalstīti nākamie vērtējuma rezultātā augstāk sarindotie
projekti, proti, projekti Nr.1.7., 1.8., 1.12. un 1.10. Attiecīgi, pēc atbalstam kvalificējušos
projektu Nr.1.9., 1.6., 1.7., 1.8., 1.12. un 1.10. piešķiramā finansējuma apjoma
summēšanas, kārtai izsludinātā finansējuma atlikums veidoja 5 019,15 Ls, ar kuru bija
iespējams daļēji atbalstīt nākamo augstāko vērtējumu saņēmušo projektu Nr.1.1., kas
nebija saistīts ar televīzijas raidījumu veidošanu.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 29.pantu
un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju fonda
nolikums” 8.5.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādu lēmumu par
finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākumam „Sabiedrības informēšanas
pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
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3.1. Projekts Nr.1.1. Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas
„Dzīvesstāsts” projekta iesniegums „Foto albūms un izstāde „Sāļie vēji”:
70.gadu zvejnieki jūrā un krastā Valda Brauna fotogrāfijās”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 5 019,15 Ls (pieci tūkstoši deviņpadsmit lati
un 15 santīmi) apmērā (veidojas kā atlikums, no kārtai izsludinātā kopējā pieejamā
finansējuma atņemot augstāku vērtējumu saņēmušo projektu piešķiramā
finansējuma summu). Projekta finansējums novirzāms kā daļējs finansējums šī
projekta izmaksu pozīcijām „albūma fotogrāfijas”, „autorhonorāri albūma
sastādītājiem, teksta autoriem, maketa dizaina autoram, redaktoram” un
„tipogrāfijas izmaksas”.
2) Neatbalstīt projekta izmaksu pozīcijas „izstādes lielformāta fotogrāfiju
pagatavošana 60x90” un „reklāma”.
3) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma,
ja projekta iesniedzējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz rakstisku avansa
pieprasījumu.
4) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes
lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu
par apņemšanos projektā paredzētās 1) punktā minētās izmaksu pozīcijas īstenot ar
samazinātu Zivju fonda finansējuma atbalstu.
3.2. Projekts Nr.1.2. Biedrības „Zaļā skola” projekta iesniegums „Darba burtnīca
“Kas dzīvo manā upē?””
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā
finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektu
iesniegšanas kārtai iesniegtajiem projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu.
3.3. Projekts Nr.1.3. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums „Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursiem Vidzemes piekrastē un iekšējos
ūdeņos””
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā
finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektu
iesniegšanas kārtai iesniegtajiem projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu.
3.4. Projekts Nr.1.4. Biedrības „Kurzemes Zvejnieku asociācija” projekta
iesniegums „TV raidījumu cikls par zvejniecības un akvakultūras
aktualitātēm „Latvji, brauciet jūriņā!”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā
finansējuma ierobežoto apmēru un televīzijas raidījumu projektu savstarpējo
novērtējumu, kā arī padomes 2013.gada 17.janvāra sēdes lēmumu, kurš paredz
atbalsta piešķiršanu no pasākuma līdzekļiem ne vairāk kā diviem televīzijas
raidījumu projektiem.
3.5. Projekts Nr.1.5. Biedrības „Latvijas makšķernieku apvienība” projekta
iesniegums „Zivju resursu vienota un saliedēta izmantošana Latvijā”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā
finansējuma ierobežoto apmēru un televīzijas raidījumu projektu savstarpējo
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novērtējumu, kā arī padomes 2013.gada 17.janvāra sēdes lēmumu, kurš paredz
atbalsta piešķiršanu no pasākuma līdzekļiem ne vairāk kā diviem televīzijas
raidījumu projektiem.
3.6. Projekts Nr.1.6. Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācija”
projekta iesniegums „Televīzijas raidījums „Makšķerēšanas noslēpumi”, TV
kanālā LTV7
1) Piešķirt projektam finansējumu 10 000 Ls (desmit tūkstoši lati) apmērā.
2) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
3) Piešķirt projektam avansu 5000 Ls apmērā pēc līguma noslēgšanas ar Lauku
atbalsta dienestu, kā arī atbalstīt iespēju līdz 2013.gada 15.augustam veikt
projektam starpmaksājumu 2000 Ls apmērā, ja konkrētais projekta posms tiktu
īstenots un pēc tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms
veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un šādu
starpmaksājumu paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.7. Projekts Nr.1.7. Biedrības „Ziemeļu puse” projekta iesniegums „Informatīvi
izglītojoša TV filma „Vēži Latvijā””
1) Piešķirt projektam finansējumu 6 806,20 Ls (seši tūkstoši astoņi simti seši lati un
20 santīmi) apmērā.
2) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
3) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma,
kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40% apmērā no kopējā
projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta posms tiku īstenots un pēc
tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības
rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un šādu starpmaksājumu
paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.8. Projekts Nr.1.8. Biedrības „Ziemeļu puse” projekta iesniegums „Informatīvi
izglītojoša TV filma „Mencu jaunāko laiku vēsture””
1) Piešķirt projektam finansējumu 7 077,10 Ls (septiņi tūkstoši septiņdesmit septiņi
lati un 10 santīmi) apmērā.
2) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
3) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma,
kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40% apmērā no kopējā
projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta posms tiku īstenots un pēc
tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības
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rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un šādu starpmaksājumu
paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.9. Projekts Nr.1.9. Biedrības „Ziemeļu puse” projekta iesniegums „Informatīvi
izglītojošo TV raidījumu „Makšķerē ar Olti” un „Jūrā ar Olti” cikls ar
interaktīvas interneta platformas atbalstu”
1) Piešķirt projektam finansējumu 9 691,55 Ls (deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit
viens lats un 55 santīmi) apmērā.
2) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
3) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma,
kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40% apmērā no kopējā
projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta posms tiku īstenots un pēc
tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības
rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un šādu starpmaksājumu
paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta
īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.10. Projekts Nr.1.10. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums
„Izglītojošas brošūras izdošana par ierobežoti izmantojamo īpaši
aizsargājamo zivju sugām un to dzīvotnēm”
1) Piešķirt projektam finansējumu 541,00 Ls (pieci simti četrdesmit viens lats) apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma, ja
projekta iesniedzējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz rakstisku avansa pieprasījumu.
3.11. Projekts Nr.1.11. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana zivju resursu racionālai
un saudzīgai izmantošanai Krustpils novada ūdenstilpēs”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā
finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu projektu
iesniegšanas kārtai iesniegtajiem projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu.
3.12. Projekts Nr.1.12. Biedrības „Kāla ezera padome” projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšanas pasākums – divu dienu teorētiski praktiskā
skoliņa „Dullais Dauka”, informējot bērnus, jauniešus un viņu vecākus par
zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību.
Sabiedrības līdzdalība vides aizsardzībā un saglabāšanā”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 865,00 Ls (astoņi simti sešdesmit pieci
lati) apmērā ar nosacījumu, ka projekta finansējums novirzāms šī projekta
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2)
3)

4)

5)

izmaksu pozīcijām „5 darbnīcu sagatavošana un vadība” (555 Ls), „vietas
noma” (150 Ls), un „20 laivu noma” (160 Ls).
Neatbalstīt projekta izmaksu pozīciju „konkursa „Vai es esmu Dullais Dauka”
sagatavošana un vadība”.
Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma, ja projekta iesniedzējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz rakstisku
avansa pieprasījumu.
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.
Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.

4. Dažādi jautājumi
4.1. par gatavošanos Zivju fonda padomes izbraukuma sēdei
Padomes loceklis Ē.Urtāns informēja padomes locekļus, ka padomes izbraukuma sēde
Kurzemes reģionā varētu notikt 2013.gada maijā un apņēmās sīkāku informāciju par
paredzēto izbraukuma sēdi sniegt nākamajā padomes sēdē.
4.2. par nākamās Zivju fonda padomes sēdes sasaukšanas datumu.
Padome nolēma nākamo Zivju fonda padomes sēdi sasaukt 2013.gada 20.martā, lai
izskatītu 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” un 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.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 12.03.2013.

J.Ābele
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