Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.143

Rīgā

sēdes sākums 2012.gada 25.aprīlī, plkst.10:00

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

DARBA KĀRTĪBA
1. Zivju fonda pasākumu projektu iesniegumu iesniegšanas 2012.gada pirmajā kārtā
iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz
Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem:
1.1. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”;
1.2. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”
2. Zivju fonda pasākumu projektu iesniegumu iesniegšanas 2012.gada pirmajā kārtā
iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu:
2.1. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”;
2.2. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”.
3. Dažādi jautājumi
3.1. par Zivju fonda padomes izbraukuma sēdi Latgalē 2012.gada 27. un 28.aprīlī;
3.2. par 2012.gada otrās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu Zivju
fonda pasākumu īstenošanai.
Sēdi vadīja: padomes vadītājs N. Riekstiņš.
Protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākais referents, Zivju fonda padomes sekretariāta
pārstāvis.
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1. Zivju fonda pasākumu projektu iesniegumu 2012.gada pirmajā kārtā
iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un
atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem
Padomes vadītājs N.Riekstiņš informē, ka sēdē tiks izskatīti 17 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” (pasākumam iesniegtajos
projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums 88 628,31 Ls) un 13 projekti, kas iesniegti
pasākumā “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu
sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” (pasākumam iesniegtajos projektos
pieprasītais Zivju fonda finansējums 39 420,80 Ls).
N.Riekstiņš atzīmē, ka pasākumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” kārtā izsludinātais
un pieejamais atbalsta apmērs ir 60 000 Ls, bet pasākumam „Zinātniskās pētniecības
programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā” kārtā izsludinātais un pieejamais atbalsta apmērs ir 13 000 Ls. Tādējādi
pasākumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” iesniegtajos projektos pieprasītais
finansējums aptuveni pusotru reizi pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā
izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru, bet pasākumam „Zinātniskās pētniecības
programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā” iesniegtajos projektos pieprasītais finansējums vairāk nekā trīs reizes
pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru.
1.1. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
1.1.1. Mērsraga novada pašvaldības projekta iesniegums “Zivju resursu
izmantošanas kontrole Mērsraga novada ūdenstilpēs”
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
tikai atsevišķas projekta izmaksu pozīcijas.
Padome pieņēma zināšanai N.Liskina sniegto atzinumu un pēc domu apmaiņas
nolēma virzīt tālākai vērtēšanai 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 2250,00 Ls, kas nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes:
1) airu laiva, 1 gab. – 400,00 Ls;
2) laivas motors, 1 gab. – 650,00 Ls;
3) laivas piekabe, 1 gab. – 1200,00 Ls.
1.1.2. Krāslavas novada domes projekta iesniegums “Zivju
aizsardzības efektivitātes paaugstināšana Krāslavas novadā”

resursu

Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai N.Liskina sniegto atzinumu un pēc domu apmaiņas
nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
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1.1.3. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums “Alūksnes novada
publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”
Alūksne novada pašvaldības aģentūras „ALJA” vadītājs M.Lietuvietis sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai M.Lietuvieša sniegto informāciju un N.Liskina sniegto
atzinumu. Padome pēc domu apmaiņas, ņemot vērā, ka pašvaldības aģentūras
„ALJA” rīcībā vēl ir darba kārtībā esošs sniega motocikls, nolēma virzīt projektu
tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā ar
nosacījumu, ka finansējums projektam tiek piešķirts tikai tādā gadījumā, ja pēc
projektu vērtēšanas pabeigšanas visi pārējie pasākuma ietvaros vērtēšanai virzītie
projekti iekļautos kārtai izsludinātā finansējuma summā un finansējuma
pārpalikums dotu iespēju finansēt arī Alūksnes novada pašvaldības projektu.
Padomes loceklis R.Derkačs izteica atšķirīgu viedokli par padomes pieņemto lēmumu
un pauda uzskatu, ka, Alūksnes novada pašvaldības rīcībā jau ir viens braukšanas
kārtībā esošs sniega motocikls, kurš iegādāts par Zivju fonda līdzekļiem, tāpēc, ņemot
vērā ierobežotās Zivju fonda finansējuma iespējas nebūtu pareizi minētajai
pašvaldībai piešķirt Zivju fonda atbalstu vēl viena sniega motocikla iegādei.
Alūksne novada pašvaldības pārstāvis izteica gatavību projekta realizācijai arī tad, ja
projektam tiku piešķirts samazināts finansējuma apjoms.
1.1.4. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums “Zivju resursu
aizsardzība Limbažu Dūņezerā”
Limbažu novada pašvaldības aģentūras „ALDA” direktors J.Remess sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai J.Remesa sniegto informāciju un N.Liskina sniegto
atzinumu, un pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta
iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
1.1.5. Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekta iesniegums “Kvalitatīva un
efektīva zivju resursu un vides aizsardzība Radžu ūdenskrātuvē”
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Radžu ūdenskrātuves inspektors A.Liepsalde sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai A.Liepsaldes sniegto informāciju un N.Liskina sniegto
atzinumu. Padome pēc domu apmaiņas, ņemot vērā, ka sniega motocikla cena ir
salīdzinoši augsta un arī ar samazinātu projekta finansējumu būtu iespējams
iegādāties lētāku sniega motocikla modeli, nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai
projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā ar nosacījumu, ka projekts tiek
finansēts pilnā apmērā tikai tādā gadījumā, ja pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas
visi pasākuma ietvaros vērtēšanai virzītie projekti iekļaujas kārtai izsludinātā
finansējuma summā. Savukārt gadījumā, ja pēc projektu vērtēšanas, ievērojot
augstākā saņemtā vērtējuma secību, projekts iekļautos kārtai izsludinātā
finansējuma summā, bet kāds no citiem vērtēšanai virzītiem pasākuma projektiem
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neiekļautos kārtai izsludinātā finansējuma summā, projekta finansējums tiktu
samazināts par 20% no projekta izmaksās norādītās summas.
Padomes loceklis R.Derkačs izteica atšķirīgu viedokli par padomes pieņemto lēmumu
un pauda uzskatu, ka projekts būtu virzāms tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā, jo atšķirībā no Alūksnes novada pašvaldības, kuras
projekta iesniegums šajā sēdē jau tika jau izskatīts (šī protokola 1.1.3.apakšpunkts),
Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīcībā nav neviena sniega motocikla.
1.1.6. Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes projekta
iesniegums “Zivju resursu aizsardzība Bērzgales pagasta ezeros”
Padomes loceklis M.Švarcs sniedz tā rīcībā esošo informāciju par projektu.
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai M.Švarca sniegto informāciju un N.Liskina sniegto
atzinumu, un pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta
iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
1.1.7. Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes projekta
iesniegums “Valsts vides inspektoru zvejas kontroles materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana”
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktore E.Šmite sniedz sīkāku
informāciju par projektu un lūdz padomi projekta atbalstīšanas gadījumā piešķirt
projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.
Padomes loceklis Ē.Urtāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
finansējuma piešķiršanu projektam pilnā vai daļējā apmērā, izvērtējot katru atsevišķu
projekta izmaksu pozīciju un projekta iesniedzēja sniegto papildus informāciju.
Padome pieņēma zināšanai E.Šmites sniegto informāciju un Ē.Urtāna sniegto
atzinumu. Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai 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 25 051,00 Ls, kas
nodrošina šādus projektā paredzētās iegādes:
1) kvadracikls, 3 gab. – 18702,00 Ls;
2) kvadracikla-laivas piekabe, 3 gab. – 2400,00 Ls;
3) laivas dzinējs (5 zs), 1 gab. – 811,00 Ls;
4) laivas dzinējs (15 zs), 1 gab. – 1888,00 Ls;
5) sertificēti svari, 5 gab. – 1250,00 Ls.
Padome nolēma projekta atbalstīšanas gadījumā piešķirt projektam avansu 50%
apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.
Padomes loceklis R.Derkačs izteica atšķirīgu viedokli par padomes pieņemto lēmumu
attiecībā uz kvadraciklu iegādes finansēšanu un pauda uzskatu, ka padomei būtu
jāieņem tāda pati pozīcija, kā attiecībā uz Alūksnes novada pašvaldības projekta
iesniegumā „Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”
paredzēto sniega motocikla iegādi (šī protokola 1.1.3.apakšpunkts) un atbalsts
kvadraciklu iegādei būtu sniedzams tikai tad, ja pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas
visi pārējie vērtēšanai virzītie pasākuma projekti iekļautos kārtai izsludinātā
finansējuma summā.
Padomes locekle D.Vilkaste izteica atšķirīgu viedokli par padomes pieņemto lēmumu
un pauda uzskatu, ka projektu būtu jāvirza tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā, jo projekts ir nozīmīgāks par atsevišķu pašvaldību
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iesniegtajiem projektiem, ņemot vērā faktu, ka projektā paredzētā zivju resursu
aizsardzības nodrošināšana tiek īstenota visas valsts mērogā.
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes direktore E.Šmite izteica gatavību
projekta realizācijai arī ar iepriekšminēto samazināto finansējuma apjomu.
1.1.8. Riebiņu novada domes projekta iesniegums “Zivju resursu uzraudzības
efektivitātes paaugstināšana Riebiņu novada ezeros”
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
tikai atsevišķas projekta izmaksu pozīcijas.
Padome pieņēma zināšanai N.Liskina sniegto atzinumu un iepazinās ar Riebiņu
novada domes 13.03.2012. sēdes protokolu Nr.5. Padome pēc domu apmaiņas piekrita
N.Liskina ierosinājumam, un nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai vienu projekta
izmaksās norādīto pozīciju, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu
sasniegšanai, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek
ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1795,08 Ls, kas nodrošina 1 gab. laivas
motora iegādi.
1.1.9. Kuldīgas novada pašvaldības projekta iesniegums “Videonovērošanas
sistēmas uzlabošana zivju resursu aizsardzībai Ventas rumbā”
Kuldīgas novada pašvaldības pilnvarotais pārstāvis, pašvaldības policijas priekšnieks
R.Gūtpelcs sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un ierosina atbalstīt
projektu daļēji, piešķirot tā īstenošanai 11 000 Ls.
Padome pieņēma zināšanai R.Gūtpelca sniegto informāciju un N.Liskina sniegto
atzinumu. Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai 50% no
projekta izmaksās norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešams projektā
paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais
finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 9016,40 Ls, kas
nodrošina 1 gab. videonovērošanas sistēmas iegādi un uzstādīšanu.
Kuldīgas novada pašvaldības pilnvarotais pārstāvis izteica gatavību projekta realizācijai arī
ar iepriekšminēto samazināto finansējuma apjomu.
1.1.10. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums “Funkcionālo zonu
iezīmēšana ar bojām dabas liegumā „Lubānas mitrājs” un „Babītes
ezers””
Dabas aizsardzības pārvaldes vecākā valsts vides inspektore I.Vilne sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padomes loceklis Ē.Urtāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un ierosina neatbalstīt
projektu, jo projektā paredzētā ūdens boju iegāde un uzstādīšana būtiski neietekmēs zivju
resursu aizsardzības efektivitāti.
M.Švarcs piekrīt Ē.Urtāna viedoklim un aicina neatbalstīt projektu, jo, pirmkārt, iezīmēt ar
bojām paredzēts putnu liegumu, kas neattiecas uz zivīm, un ,otrkārt, Dabas aizsardzības
pārvaldei funkcionālo zonu iezīmēšana ar bojām dabas liegumos būtu jāveic sadarbībā ar
pašvaldībām.
Padomes locekle D.Vilkaste uzsver, ka funkcionālo zonu iezīmēšana ar bojām attiecoties
arī uz makšķerniekiem un tādēļ šis projekts būtu virzāms tālākai vērtēšanai.
Pēc domu apmaiņas padome saskaņā ar padomes locekļa M.Švarca priekšlikumu nolēma
veikt balsojumu par projekta iespējamo nevirzīšanu turpmākai vērtēšanai.
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Balsojums par padomes locekļa M.Švarca priekšlikumu – nevirzīt projektu tālākai
vērtēšanai:
„PAR” seši – N.Riekstiņš, A.Rozefelds, V.Gabrāns, M.Švarcs, T.Trubača, Ē.Urtāns
„PRET” četri – D.Vilkaste, R.Derkačs, R.Joffe, G.Korņilovs;
N.Liskins nepiedalās balsojumā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr.388 "Zivju fonda
nolikums"” 23.punktu padomes locekļa M.Švarca priekšlikums – nevirzīt projektu tālākai
vērtēšanai, tiek pieņemts.
Padome pieņēma zināšanai I.Vilnes sniegto informāciju un Ē.Urtāna sniegto
atzinumu. Padome pēc domu apmaiņas un balsojuma veikšanas par projekta
nevirzīšanu tālākai vērtēšanai nolēma noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā
projektu vērtēšanas procedūrā, jo padomes locekļu vairākums uzskata, ka ūdens
boju iegāde un uzstādīšana Dabas aizsardzības pārvaldei būtu risināma sadarbībā ar
to pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā ūdenstilpe.
1.1.11. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums “Laivas un laivas
motora iegāde”
Dabas aizsardzības pārvaldes vecākā valsts vides inspektore I.Vilne sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padomes loceklis Ē.Urtāns iepazīstina padomi ar savu atzinumu un ierosina atbalstīt
projektu, ja projekta iesniedzējs sniedz papildus informāciju par projekta realizācijas vietu
un paredzamajiem rezultātiem.
Padome pieņēma zināšanai I.Vilnes sniegto informāciju un Ē.Urtāna sniegto
atzinumu, un pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta
iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
1.1.12. Burtnieku novada pašvaldības projekta iesniegums “Zivju resursu un
nārstu vietu aizsardzība”
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai N.Liskina sniegto atzinumu un pēc domu apmaiņas
nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
1.1.13. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums “Zivju resursu
aizsardzības pasākumu nodrošināšana Saulkrastu novadā”
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
tikai atsevišķas projekta izmaksu pozīcijas.
Padome pieņēma zināšanai N.Liskina sniegto atzinumu un pēc domu apmaiņas
nolēma virzīt tālākai vērtēšanai 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 850,00 Ls, kas nodrošina šādas projektā paredzētās iegādes:
1) vienvietīgā gumijas laiva Dulkan 220, 1 gab. – 345,00 Ls;
2) elektromotors, 1 gab. – 299,00 Ls;
3) akumulators, 1 gab. – 139,00 Ls;
4) akumulatora lādētājs – 67,00 Ls.
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1.1.14. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums “Zivju resursu
aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs”
Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja I.Širina un Krustpils
novada pašvaldības vides speciālists I.Luksts sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
tikai atsevišķas projekta izmaksu pozīcijas.
Padome pieņēma zināšanai I.Širinas un I.Luksta sniegto informāciju un N.Liskina
sniegto atzinumu. Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai
atsevišķas projekta izmaksu 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 1015,99 Ls, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes:
1) binoklis, 1 gab. – 99,87 Ls;
2) nakts redzamības iekārta, 1 gab. – 754,25 Ls;
3) tūrisma GPS, 1 gab. – 161,87 Ls.
Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji izteica gatavību projekta realizācijai arī ar
iepriekšminēto samazināto finansējuma apjomu.
1.1.15. Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes projekta
iesniegums “Zivju resursu kontrole Lubānas ezerā un tam pieguļošajās
ūdenstilpēs”
Madonas novada pašvaldības Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs A.Šķēls sniedz sīkāku
informāciju par projektu.
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka daļēji
atbalsta projekta iesniegumā norādītās izmaksu pozīcijas.
Padome pieņēma zināšanai A.Šķēla sniegto informāciju un N.Liskina sniegto
atzinumu un pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta
iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
1.1.16. Salaspils novada domes projekta iesniegums “Sargāsim zivis Salaspils
novadā 2012”
Salaspils novada domes pārstāvis J.Valainis sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
tikai atsevišķas projekta izmaksu pozīcijas.
Padome pieņēma zināšanai J.Valaiņa sniegto informāciju un N.Liskina sniegto
atzinumu. Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai
atsevišķas projekta izmaksu 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 4545,00 Ls, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes:
1) piepūšamā laiva (4m), 1 gab. – 2660,00 Ls;
2) laivas piekabe, 1 gab. – 1120,00 Ls;
3) nakts redzamības iekārta, 1 gab. – 765,00 Ls.
Salaspils novada domes pārstāvis izteica gatavību projekta realizācijai arī ar iepriekšminēto
samazināto finansējuma apjomu.
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1.1.17. Mālpils novada domes projekta iesniegums “Zivju resursu aizsardzībai
nepieciešamā aprīkojuma iegāde”
Mālpils novada domes izpilddirektors A.Bukovskis sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis N.Liskins iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
tikai atsevišķas projekta izmaksu pozīcijas.
Padome pieņēma zināšanai A.Bukovska sniegto informāciju un N.Liskina sniegto
atzinumu. Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai
atsevišķas projekta izmaksu 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 1750,13 Ls, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās iegādes:
1) piepūšamā gumijas laiva, 1 gab. – 370,13 Ls;
2) laivu transportēšanas piekabe, 1 gab. – 540,00 Ls;
3) laivu dzinējs, 1 gab. – 840,00 Ls.
Mālpils novada domes pārstāvis izteica gatavību projekta realizācijai arī ar iepriekšminēto
samazināto finansējuma apjomu.
1.2. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”
1.2.1. Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums “Zivsaimnieciskie
pētījumi Laidzes ezeram”
Projekta sadarbības partnera biedrības „Laidzes ezers” valdes priekšsēdētājs Ē.Vīksne
sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai Ē.Vīksnes sniegto informāciju un M.Švarca sniegto
atzinumu un pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta
iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome arī nolēma, ka projekta līdzfinansējuma izmaksās norādītā pozīcija „Ceļa
izdevumi” saskaņā ar Zivju fonda darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem
būtu neattiecināmas projekta izmaksas, kas netiek ņemtas vērā, vērtējot projekta
līdzfinansējumu.
1.2.2. Valkas novada domes projekta iesniegums “Zivsaimniecības
ekspluatācijas noteikumu izstrāde Zāģezeram, Bērzezeram”
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai M.Švarca sniegto atzinumu. Padome pēc domu apmaiņas
nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai atsevišķas projekta izmaksu 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
620,00 Ls, kas nodrošina šādas projektā paredzētās darbības:
1) zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Zāģezeram, ieskaitot pētījumus
ezerā – 310,00 Ls;
2) zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Bērzezeram, ieskaitot
pētījumus ezerā – 310,00 Ls.
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1.2.3. Krāslavas novada domes projekta iesniegums “Zivsaimniecības
ekspluatācijas noteikumu izstrāde Krāslavas novada ezeriem”
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai M.Švarca sniegto atzinumu. Padome pēc domu apmaiņas
nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai atsevišķas projekta izmaksu 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
1742,16 Ls, kas nodrošina šādas projektā paredzētās darbības:
1) noteikumu izstrādes izmaksas Ata (Ota) ezers – 528,87 Ls;
2) noteikumu izstrādes izmaksas Garais ezers – 362,95 Ls.
3) noteikumu izstrādes izmaksas Skaistas ezers – 321,47 Ls;
4) noteikumu izstrādes izmaksas Stirnu ezers – 528,87 Ls.
1.2.4. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums “Zivsaimniecisko
ekspluatācijas noteikumu izstrāde Krustpils novada ūdenstilpēs”
Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja I.Širina sniedz
sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai I.Širinas sniegto informāciju un M.Švarca sniegto
atzinumu un pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta
iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
1.2.5. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
„BIOR” projekta iesniegums “Zivju resursu bioloģisko un ekonomisko
pētījumu informatīvās bāzes papildināšana zinātniskās darbības
nodrošināšanai”
Padomes loceklis G.Korņilovs sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes vadītājs N.Riekstiņš iepazīstina padomes locekļus ar padomes locekles
D.Vilkastes (uz laiku izgājusi no sanāksmes telpas) atzinumu un norāda, ka viņa atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai G.Korņilova un N.Riekstiņa sniegto informāciju, un pēc
domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.
1.2.6. Aglonas novada domes projekta iesniegums “Aglonas novada Dubuļu,
Karašu, Okras, Bēšonu, Pakalniņu, Ilzes ezeru zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai M.Švarca sniegto atzinumu un pēc domu apmaiņas
nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
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1.2.7. Raunas novada domes projekta iesniegums
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”

“Krogus

ezera

Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai M.Švarca sniegto atzinumu un pēc domu apmaiņas
nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
1.2.8. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums “Viešūra ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai M.Švarca sniegto atzinumu un pēc domu apmaiņas
nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
Padome arī nolēma, ka projekta līdzfinansējuma izmaksās norādītā pozīcija „Ceļa
izdevumi” saskaņā ar Zivju fonda darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem
būtu neattiecināmas projekta izmaksas, kas netiek ņemtas vērā, vērtējot projekta
līdzfinansējumu.
1.2.9. Riebiņu novada domes projekta iesniegums “Riebiņu novada Rušonas
pagasta Salmeja ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde”
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai M.Švarca sniegto atzinumu un pēc domu apmaiņas
nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
1.2.10. Riebiņu novada domes projekta iesniegums “Riebiņu novada Rušonas
pagasta Eikša ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai M.Švarca sniegto atzinumu un pēc domu apmaiņas
nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
1.2.11. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums “Hidroloģiskā
režīma izmaiņu ietekmes novērtējums uz zivju resursiem un citām dabas
vērtībām Kaņiera ezerā”
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas direktors A. Širovs sniedz
sīkāku informāciju par projektu un papildus norāda, ka projektam līdzfinansējumu gatava
iedalīt arī AS „Latvijas Valsts meži” (3000 Ls) un Engures novada dome (3000 Ls).
Padomes loceklis G.Korņilovs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka, tā kā
zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai izsludināts finansējums ir tikai 13 000 Ls,
bet projekta iesniegums paredz 18 918 Ls finansējuma apjomu, tāpēc būtu jānoskaidro
projekta iesniedzēja iespējas pārskatīt projektā ietvertās darbības un finansējuma apmērus.
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Padome pieņēma zināšanai A.Širova sniegto informāciju un G.Korņilova sniegto
atzinumu. Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai
atsevišķas projekta izmaksu 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 4100,00 Ls, kas nodrošina šādas
projektā paredzētās darbības:
1) ihtiofaunas pētījumi un analīze – 1300,00 Ls;
2) hidrobiocenožu pētījumi un ezera ekoloģiskā stāvokļa izpēte – 400,00 Ls;
3) ar ezera ūdens režīma svārstībām saistītās apkārtnes hidroģeoloģiskā un bioloģiskā
izpēte un analīze, atbilstoši pievienotajai kartei – 2400 Ls.
Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis izteica gatavību projekta realizācijai arī ar
iepriekšminēto samazināto finansējuma apjomu.
1.2.12. Daugavpils novada Višķu pagasta pārvaldes projekta iesniegums
“Daugavpils novada Višķu pagasta Luknas un Višķu ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”
Padomes loceklis M.Švarcs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padome pieņēma zināšanai M.Švarca sniegto atzinumu un pēc domu apmaiņas
nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
1.2.13. Daugavpils Universitātes projekta iesniegums “Lašveidīgo zivju
ekoloģiskās sertifikācijas ģenētisko principu izstrāde”
Daugavpils Universitātes profesors A.Škute sniedz sīkāku informāciju par projektu.
Padomes loceklis G.Korņilovs iepazīstina padomi ar savu atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
Padomes vadītājs N.Riekstiņš ierosina, ka, ņemot vērā relatīvi nelielo šim atbalsta
pasākumam piešķirto finansējumu (13 000 Ls), padome varētu pieņemt lēmumu virzīt
tālākai vērtēšanai tikai vienu trešdaļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma apjoma,
kas būtu nepieciešams projektā paredzēto mērķu sasniegšanai.
Padome pieņēma zināšanai A.Škutes sniegto informāciju un G.Korņilova sniegto
atzinumu. Padome atbalstīja N.Riekstiņa priekšlikumu un pēc domu apmaiņas
nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai vienu trešdaļu no projekta izmaksās norādītā
finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešams projektā paredzēto mērķu sasniegšanai,
un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā
projekta tālākā vērtēšanā, ir 2690,00 Ls, kas nodrošina šādas projektā paredzētās
darbības un iegādes:
1) hematoloģiskās analīzes, 30 paraugi no z/a „Brasla” – 266,67 Ls;
2) bioķīmiskās analīzes, 30 paraugi no z/a „Brasla” – 523,33 Ls;
3) ģenētiskās analīzes, 30 paraugi no z/a „Brasla” – 900,00 Ls;
4) reaģenti un materiāli ģenētiskajām analīzēm – 700,00 Ls;
5) metodikas izstrādāšana, aprobācija, zinātniskā raksta sagatavošana – 300,00 Ls.
Padome arī nolēma, ka projekta atbalstīšanas gadījumā projekta īstenotājam ir
jānodrošina ar projekta darbību un iegāžu iepirkumu veikšanu saistīto prasību
izpildi, ņemot vērā, ka projekta iesniedzējs nevar vienlaikus būt projekta attiecīgo
darbību izpildītājs.
Daugavpils Universitātes pārstāvis izteica gatavību projekta realizācijai arī ar
iepriekšminēto samazināto finansējuma apjomu.
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2. Zivju fonda pasākumu projektu iesniegumu 2012.gada pirmajā
iesniegšanas kārtā iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu
pieņemšana par projektu finansējumu
2.1. pasākums „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
Pēc 2012.gada pirmajā iesniegšanas kārtā Zivju fonda pasākumam „Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība” iesniegto projektu apspriešanas padome pāriet pie projektu
iesniegumu vērtēšanas procedūras.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras aizpilda un paraksta apliecinājumus
par personīgo neieinteresētību vai sevis atstatīšanu no konkrētu projektu vērtēšanas un
iesniedz tos padomes sekretariātam.
2.1.1. Iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas saskaņā ar padomes sekretariāta veikto projektu
iesniegumu vērtēšanas datu apkopojumu, pasākumam “Zivju resursu aizsardzības
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī protokola pielikumā atspoguļoto
novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa pēc padomes
veiktās viena projekta noraidīšanas un atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas, kas attiecīgi
samazināja projektu sākotnēji pieprasīto kopējā finansējuma apjomu līdz 66 658,41 Ls,
tomēr bija lielāka par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu 60 000 Ls.
Minētie apstākļi atbilstoši šī protokola 1.1.3.apakšpunkta nosacījumam noteica to, ka
projekts Nr.1.3. tika izslēgts no atbalstāmo projektu skaita, kā arī atbilstoši šī protokola
1.1.5.apakšpunkta nosacījumam projekta 1.5. finansējums tika samazināts par 20% no
projekta izmaksās norādītās summas (samazinājums no 7079,00 Ls uz 5663,20 Ls).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā finansējuma
summā, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību (izņemot projektu Nr.1.3., kas tika
izslēgts saskaņā ar šī protokola 1.1.3.apakšpunkta nosacījumiem), pilnā apmērā iekļāvās
projekti Nr. 1.10., 1.6., 1.16., 1.17., 1.4., 1.5. (ar 20% samazinājumu saskaņā ar šī
protokola 1.1.5.apakšpunkta nosacījumu), 1.2., 1.12., 1.7., 1.14., 1.11., 1.9., 1.13. un 1.1.
Attiecīgi, pēc atbalstam kvalificējušos projektu pieprasītā finansējuma summēšanas, kārtai
izsludinātā finansējuma atlikums veidoja 1529,39 Ls, ar kuru bija iespējams daļēji atbalstīt
arī nākamo vērtējuma secībā esošo projektu Nr.1.8. Tādējādi no vērtējuma rezultātā
sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā finansējuma summā neiekļāvās projekts
Nr.1.15., kā arī projekts Nr.1.3., kas tika izslēgts saskaņā ar šī protokola 1.1.3.apakšpunkta
nosacījumiem.
2.1.2. Lēmuma pieņemšana par projektu finansējumu
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 29.pantu
un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju fonda
nolikums” 8.3. apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādu lēmumu par
finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākumam „Zivju resursu aizsardzības
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” iesniegtajiem projektu iesniegumiem (augstākā saņemtā vērtējuma
secībā):
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2.1.2.1.
piešķirt projektam Nr.1.6., Rēzeknes novada pašvaldības
Bērzgales pagasta pārvaldes projekta iesniegumam “Zivju resursu
aizsardzība Bērzgales pagasta ezeros” finansējumu 3385,00 Ls (trīs
tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci lati) apmērā;
2.1.2.2.
piešķirt projektam Nr.1.16., Salaspils novada domes projekta
iesniegums “Sargāsim zivis Salaspils novadā 2012” finansējumu
4545,00 Ls (četri tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci lati) apmērā,
ievērojot šī protokola 1.1.16.punktā norādītās atbalstāmās projekta
izmaksu pozīcijas un to atbalsta apmēru;
2.1.2.3.
piešķirt projektam Nr.1.17., Mālpils novada domes projekta
iesniegumam “Zivju resursu aizsardzībai nepieciešamā aprīkojuma
iegāde” finansējumu 1750,13 Ls (viens tūkstotis septiņi simti
piecdesmit lati un 13 santīmi) apmērā, ievērojot šī protokola
1.1.17.punktā norādītās atbalstāmās projekta izmaksu pozīcijas un
to atbalsta apmēru;
2.1.2.4.
piešķirt projektam Nr.1.4., Limbažu
novada
pašvaldības
projekta iesniegumam “Zivju resursu aizsardzība Limbažu
Dūņezerā” finansējumu 495,00 Ls (četri simti deviņdesmit pieci lati)
apmērā;
2.1.2.5.
piešķirt projektam Nr.1.5., Jēkabpils
pilsētas
pašvaldības
projekta iesniegumam “Kvalitatīva un efektīva zivju resursu un
vides aizsardzība Radžu ūdenskrātuvē” finansējumu 5663,20 Ls
(pieci tūkstoši seši simti sešdesmit trīs lati un 20 santīmi) apmērā;
2.1.2.6.
piešķirt projektam Nr.1.2., Krāslavas novada domes projekta
iesniegumam
“Zivju
resursu
aizsardzības
efektivitātes
paaugstināšana Krāslavas novadā” finansējumu 1657,50 Ls (viens
tūkstotis seši simti piecdesmit septiņi lati un 50 santīmi) apmērā;
2.1.2.7.
piešķirt projektam Nr.1.12., Burtnieku novada pašvaldības
projekta iesniegumam “Zivju resursu un nārstu vietu aizsardzība”
finansējumu 411,39 Ls (četri simti vienpadsmit lati un 39 santīmi)
apmērā;
2.1.2.8.
piešķirt projektam Nr.1.7., Valsts vides dienesta Jūras un
iekšējo ūdeņu pārvaldes projekta iesniegumam „Valsts vides
inspektoru zvejas kontroles materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
finansējumu 25 051,00 Ls (divdesmit pieci tūkstoši piecdesmit viens
lats) apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.7.punktā norādītās
atbalstāmās projekta izmaksu pozīcijas un to atbalsta apmēru;
2.1.2.9.
piešķirt projektam Nr.1.14., Krustpils novada pašvaldības
projekta iesniegumam “Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada
ūdenstilpēs” finansējumu 1015,99 Ls (viens tūkstotis piecpadsmit lati
un 99 santīmi) apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.14.punktā
norādītās atbalstāmās projekta izmaksu pozīcijas un to atbalsta
apmēru;
2.1.2.10. piešķirt projektam Nr.1.11., Dabas
aizsardzības
pārvaldes
projekta iesniegumam “Laivas un laivas motora iegāde”
finansējumu 2380,00 Ls (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit lati)
apmērā;
2.1.2.11. piešķirt projektam Nr.1.9., Kuldīgas
novada
pašvaldības
projekta iesniegumam “Videonovērošanas sistēmas uzlabošana zivju
resursu aizsardzībai Ventas rumbā” finansējumu 9016,40 Ls (deviņi
tūkstoši sešpadsmit lati un 40 santīmi) apmērā, ievērojot šī protokola
1.1.9.punktā norādīto projekta finansējuma atbalsta samazinājumu;
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2.1.2.12. piešķirt projektam Nr.1.13., Saulkrastu novada domes projekta
iesniegumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana
Saulkrastu novadā” finansējumu 850,00 Ls (astoņi simti piecdesmit
lati) apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.13.punktā norādītās
atbalstāmās projekta izmaksu pozīcijas un to atbalsta apmēru;
2.1.2.13. piešķirt projektam Nr.1.1., Mērsraga novada pašvaldības
projekta iesniegumam “Zivju resursu izmantošanas kontrole
Mērsraga novada ūdenstilpēs” finansējumu 2250,00 Ls (divi tūkstoši
divi simti piecdesmit lati) apmērā, ievērojot šī protokola
1.1.1.punktā norādītās atbalstāmās projekta izmaksu pozīcijas un to
atbalsta apmēru;
2.1.2.14. piešķirt projektam Nr.1.8., Riebiņu novada domes projekta
iesniegumam
“Zivju
resursu
uzraudzības
efektivitātes
paaugstināšana Riebiņu novada ezeros” atlikušo finansējumu (pēc
finansējuma piešķiršanas augstāko vērtējumu saņēmušajiem
atbalstītajiem projektiem) 1529,39 Ls (viens tūkstotis pieci simti
divdesmit deviņi lati un 39 santīmi) apmērā, kurš, ievērojot šī
protokola 1.1.8.punktā norādīto projektā atbalstāmo izmaksu
pozīciju, izmantojams 1 gab. laivas motora iegādei.
2.1.2.15. noraidīt projektu Nr. 1.10, Dabas aizsardzības pārvaldes
projekta iesniegumu “Funkcionālo zonu iezīmēšana ar bojām dabas
liegumā „Lubānas mitrājs” un „Babītes ezers”” (pamatojums šī
protokola 1.1.10.punktā);
2.1.2.16. noteikt projektiem Nr.1.15., Madonas novada pašvaldības
Ošupes pagasta pārvaldes projekta iesniegumam “Zivju resursu
kontrole Lubānas ezerā un tam pieguļošajās ūdenstilpēs”, un
Nr.1.3., Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums “Alūksnes
novada publisko ūdenstilpju zivju resursu aizsardzība”, norādītajā
prioritārajā kārtībā (vispirms projektam Nr.1.15., bet pēc tam
projektam Nr.1.3.) statusu, kas paredzētu iespēju piešķirt finanšu
līdzekļu atbalstu projektu īstenošanai gadījumā, ja līdz gada beigām
pārējo projektu neīstenošanas vai daļējas īstenošanas rezultātā
izveidojas Zivju fonda finansējuma atlikums. Zivju fonda padomes
sekretariāts finanšu līdzekļu pieejamības gadījumā attiecīgo
projektu (Nr.1.15. un Nr.1.3.) iesniedzējiem nosūta atbilstošu
paziņojumu un informē par to Zivju fonda padomi un Lauku
atbalsta dienestu.
Padome nolēma piešķirt projektam Nr.1.7. avansu 50% apmērā no kopējā projektam
piešķirtā finansējuma.
Padome nolēma, ka projektu Nr. 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.12., 1.14., 1.16. un
1.17. iesniedzēji, kuru projektos ir paredzēta līdzfinansējuma piesaiste, pēc attiecīgo
projektu īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta īstenošanu iesniegšanu
nodrošina arī atskaites par projektā paredzētā līdzfinansējuma izlietojumu
iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
Padome nolēma, ka projektu Nr. 1.1., 1.5., 1.7., 1.8., 1.9., 1.13., 1.14., 1.16. un 1.17.
iesniedzējiem 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes lēmums par
projekta apstiprināšanu, jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu par
apņemšanos Zivju fonda atbalsta saņemšanai iesniegto projektu īstenot ar
samazinātu finansējumu.
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2.2. pasākums „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība
starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”
Pēc 2012.gada pirmajā iesniegšanas kārtā Zivju fonda pasākumam „Zinātniskās
pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos
pētījumos zivsaimniecībā” iesniegto projektu apspriešanas padome pāriet pie projektu
iesniegumu vērtēšanas procedūras.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras aizpilda un paraksta apliecinājumus
par personīgo neieinteresētību vai sevis atstatīšanu no konkrētu projektu vērtēšanas un
iesniedz tos padomes sekretariātam.
2.2.1. Iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas saskaņā ar padomes sekretariāta veikto projektu
iesniegumu vērtēšanas datu apkopojumu, pasākumam “Zinātniskās pētniecības programmu
finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”
iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī protokola pielikumā atspoguļoto novērtējumu
(punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa pēc padomes
veiktās viena projekta noraidīšanas un atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas, kas attiecīgi
samazina projektu sākotnēji pieprasīto kopējo finansējuma apjomu līdz 18 931,75 Ls,
tomēr bija lielāka par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu 13 000 Ls.
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā finansējuma
summā, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību, pilnā apmērā iekļāvās projekti
Nr.2.13., 2.2., 2.6., 2.3., 2.8., 2.4. un 2.5.
Attiecīgi, pēc atbalstam kvalificējušos projektu pieprasītā finansējuma summēšanas, kārtai
izsludinātā finansējuma atlikums veidoja 1914,25 Ls, ar kuru bija iespējams daļēji atbalstīt
arī nākamo vērtējuma kārtībā esošo projektu Nr.2.11.
2.2.2. Lēmuma pieņemšana par projektu finansējumu
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 29.pantu
un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju fonda
nolikums” 8.1. apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādu lēmumu par
finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākumam „Zinātniskās pētniecības
programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos
zivsaimniecībā” iesniegtajiem projektu iesniegumiem (augstākā saņemtā vērtējuma
secībā):
2.2.2.1.
piešķirt projektam Nr.2.13., Daugavpils Universitātes projekta
iesniegumam “Lašveidīgo zivju ekoloģiskās sertifikācijas ģenētisko
principu izstrāde” finansējumu 2690,00 Ls (divi tūkstoši seši simti
deviņdesmit lati) apmērā, ievērojot šī protokola 1.2.13.punktā
norādītās atbalstāmās projekta izmaksu pozīcijas un to atbalsta
apmēru, kā arī šī protokola 1.2.13.punktā minēto nosacījumu;
2.2.2.2.
piešķirt projektam Nr.2.2., Valkas novada domes projekta
iesniegumam “Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Zāģezeram, Bērzezeram” finansējumu 620,00 Ls (seši simti
divdesmit lati) apmērā, ievērojot šī protokola 1.2.2.punktā norādītās
atbalstāmās projekta izmaksu pozīcijas un to atbalsta apmēru;
2.2.2.3.
piešķirt projektam Nr.2.6., Aglonas novada domes projekta
iesniegumam „Aglonas novada Dubuļu, Karašu, Okras, Bēšonu,
Pakalniņu, Ilzes ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
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izstrāde” finansējumu 2576,39 Ls (divi tūkstoši pieci simti
septiņdesmit seši lati un 39 santīmi) apmērā;
2.2.2.4.
piešķirt projektam Nr.2.3., Krāslavas novada domes projekta
iesniegumam „Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Krāslavas novada ezeriem” finansējumu 1742,16 Ls (viens tūkstotis
septiņi simti četrdesmit divi lati un 16 santīmi) apmērā, ievērojot šī
protokola 1.2.3.punktā norādītās atbalstāmās projekta izmaksu
pozīcijas un to atbalsta apmēru;
2.2.2.5.
piešķirt projektam Nr.2.8., Madonas novada pašvaldības
projekta
iesniegumam
„Viešūra
ezera
zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde” finansējumu 622,20 Ls (seši simti
divdesmit divi lati un 20 santīmi) apmērā, ievērojot, ka projektā
netiek ņemta vērā šī protokola 1.2.8.punktā minētā projekta
līdzfinansējuma pozīcija;
2.2.2.6.
piešķirt projektam Nr.2.4., Krustpils
novada
pašvaldības
projekta iesniegumam „Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu
izstrāde Krustpils novada ūdenstilpēs” finansējumu 2017,00 Ls (divi
tūkstoši septiņpadsmit lati) apmērā;
2.2.2.7.
piešķirt projektam Nr.2.5., Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta
iesniegumam „Zivju resursu bioloģisko un ekonomisko pētījumu
informatīvās
bāzes
papildināšana
zinātniskās
darbības
nodrošināšanai” finansējumu 818,00 Ls (astoņi simti astoņpadsmit
lati) apmērā;
2.2.2.8.
piešķirt projektam Nr.2.11., Dabas
aizsardzības
pārvaldes
projekta iesniegumam „Hidroloģiskā režīma izmaiņu ietekmes
novērtējums uz zivju resursiem un citām dabas vērtībām Kaņiera
ezerā” finansējumu 1700,00 Ls (viens tūkstotis septiņi simti lati)
apmērā, ievērojot šī protokola 1.2.11.punktā norādītās atbalstāmās
projekta izmaksu pozīcijas "ihtiofaunas pētījumi un analīze" un
"hidrobiocenožu pētījumi un ezera ekoloģiskā stāvokļa izpēte" un to
atbalsta apmēru;
2.2.2.9.
ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma
ierobežoto summu un projektu savstarpējo novērtējumu, nepiešķirt
atbalstu šādiem projektiem, kuri ieguvuši zemāko novērtējumu
(lejupejošā secībā):
1) projektam Nr.2.1. (Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivsaimnieciskie pētījumi Laidzes ezeram”);
2) projektam Nr.2.7. (Raunas novada domes projekta iesniegums
„Krogus ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde”);
3) projektam Nr.2.9. (Riebiņu novada domes projekta iesniegums
„Riebiņu novada Rušonas pagasta Salmeja ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde”);
4) projektam Nr.2.10. (Riebiņu novada domes projekta iesniegums
“Riebiņu novada Rušonas pagasta Eikša ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde”);
5) projektam Nr.2.12. (Daugavpils novada Višķu pagasta pārvaldes
projekta iesniegums „Daugavpils novada Višķu pagasta Luknas un
Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”).
Padome nolēma, ka projektu Nr.2.2., 2.3., 2.4., 2.6. un 2.13. iesniedzēji, kuru
projektos ir paredzēta līdzfinansējuma piesaiste, pēc attiecīgo projektu
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īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošina
arī atskaites par projektā paredzētā līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā.
Padome nolēma, ka projektu Nr. 2.2., 2.3., 2.11., un 2.13. iesniedzējiem 10 dienu
laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda padomes lēmums par projekta
apstiprināšanu, jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu par
apņemšanos Zivju fonda atbalsta saņemšanai iesniegto projektu īstenot ar
samazinātu finansējumu.

3. Dažādi jautājumi
3.1. par Zivju fonda padomes izbraukuma sēdi Latgalē 2012.gada 27. un 28.aprīlī
Padomes loceklis M.Švarcs informēja padomes locekļus un sniedza sīkāku informāciju par
padomes izbraukuma sēdi Latgalē, kas notiks 2012.gada 27. un 28.aprīlī un apņēmās
saskaņot atsevišķus padomes izbraukuma sēdes jautājumus ar padomes sekretariātu.
3.2. Par 2012.gada otrās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanu
Zivju fonda pasākuma īstenošanai
Padomes vadītājs N.Riekstiņš, ņemot vērā Zivju fonda pasākumos „Dalība starptautiskos
pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” un „Zinātniskās pētniecības programmu
finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”
pirmajā projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā izveidojušos finansējuma pārpalikumu,
ierosina izsludināt pasākuma „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” 2012.gada otro projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu ar kopējo kārtai
pieejamo atbalsta apmēru 2500 Ls.
Pēc domu apmaiņas padome nolēma izsludināt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” šāda
Zivju fonda atbalstāmā pasākuma projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu
2012.gada otrajai projektu iesniegumu iesniegšanas kārtai:
- dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju
resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām,
sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes
apmaiņas veicināšanai – no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” līdz 2012.gada 8.jūnijam ar kopējo kārtai pieejamo
atbalsta apmēru 2600 Ls un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta
iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs ir 1500 Ls.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 09.05.2012.

J.Ābele

