Zivju fonda padomes sēdes
protokols Nr.142

Rīgā

sēdes sākums 2012.gada 16.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. Sēdē
nepiedalījās padomes locekļi T.Trubača, A.Maldups, G.Korņilovs.

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 pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā‖.
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 pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā‖.
3. Dažādi jautājumi
3.1. par gatavošanos Zivju fonda padomes izbraukuma sēdei Latgalē.
Sēdi vadīja: Zivju fonda padomes loceklis, Zemkopības ministrijas par zivsaimniecības
nozari atbildīgā departamenta direktora vietnieks, R.Derkačs (darba kārtības 1.jautājums)
un padomes vadītājs N. Riekstiņš (darba kārtības 2. un 3. jautājums).
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
R.Derkačs informē, ka sēdē tiks izskatīti 54 projektu iesniegumi, kas iesniegti 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‖
ar kopējo projektos pieprasīto Zivju fonda finansējumu 135 200,84 Ls.
R.Derkačs atzīmē, ka 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.
1.1. 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‖
1.1.1. Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums ―Talsu novada Ģibuļu
pagasta Spāres ezera zivju krājumu papildināšana‖
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR‖ (turpmāk –
institūts) Akvakultūras un ihtiopatoloģijas nodaļas vadītāja R.Medne iepazīstina padomi ar
atzinumu, kas sagatavots institūtā saskaņā ar padomes locekļa R.Joffes pieprasījumu
(turpmāk – institūta atzinums) un norāda, ka institūts atbalsta projekta virzīšanu tālākai
vērtēšanai atbilstoši iesniegumam.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un nolēma virzīt
projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
1.1.2. Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums ―Talsu novada Ārlavas
pagasta Lubezera zivju krājumu papildināšana‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka atbilstoši
institūta speciālistu viedoklim institūts atbalsta tikai vienas no projektā minētajām zivju
sugām ielaišanu Lubezerā – vai nu ataudzētas līdakas vai ataudzētus zandartus.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu. Padome pēc domu
apmaiņas nolēma atbalstīt 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
475,80 Ls, kas nodrošina 3000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Lubezerā.
1.1.3. Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums ―Talsu novada
Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta Sasmakas ezera zivju krājumu
papildināšana‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka atbilstoši
institūta speciālistu viedoklim institūts atbalsta tikai vienas no projektā minētajām zivju
sugām ielaišanu Sasmakas ezerā – vai nu ataudzētas līdakas vai ataudzētus zandartus.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu. Padome pēc domu
apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai vienu projekta izmaksās norādīto
pozīciju, kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to
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apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 634,40 Ls, kas nodrošina 4000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai
Sasmakas ezerā.
1.1.4. Talsu novada pašvaldības projekta iesniegums ―Talsu novada Ģibuļu
pagasta Gulbju ezera zivju krājumu papildināšana‖
Sēdē klātesošais projekta iesniedzēja sadarbības partnera AS „Latvijas Valsts meži‖
pārstāvis A.Sāvičs norāda, ka nevēlas komentēt projektu.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Gulbju ezerā
kopš 2007. gada katru gadu tiek ielaisti līdaku kāpuri. R.Medne informē, ka atbilstoši
institūta speciālistu viedoklim institūts iesaka noraidīt zivju ielaišanu Gulbju ezerā 2012.
gadā.
R.Derkačs tomēr ierosina atbalstīt projektu, jo Gulbju ezers tiek pienācīgi apsaimniekots.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un piekrita
R.Derkača izteiktajam ierosinājumam. Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt
projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
1.1.5. Dobeles novada pašvaldības projekta iesniegums ―Dobeles novada
Bikstu pagasta Zebrus ezera zivju krājumu papildināšana‖
Projekta iesniedzēja sadarbības partnera AS „Latvijas Valsts meži‖ pārstāvis A.Sāvičs
norāda, ka nevēlas komentēt projektu.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Zebrus ezerā
kopš 2006. gada katru gadu tiek ielaisti līdaku kāpuri vai mazuļi, kā arī zandartu mazuļi.
R.Medne informē, ka atbilstoši institūta speciālistu viedoklim institūts iesaka noraidīt zivju
ielaišanu Zebrus ezerā 2012. gadā.
R.Derkačs tomēr ierosina atbalstīt projektu, jo projektā norādītais ielaišanai paredzētais
ataudzēto zandartu daudzums (18 000 gab.) atbilst ezera ekspluatācijas noteikumiem un
Zebrus ezers tiek pienācīgi apsaimniekots.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un piekrita
R.Derkača izteiktajam ierosinājumam. Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt
projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
1.1.6. Auces novada pašvaldības projekta iesniegums ―Zivju krājumu
papildināšana Auces novada Lielauces ezerā‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Lielauces ezerā
kopš 2006. gada katru gadu tiek ielaisti līdaku kāpuri vai mazuļi. R.Medne informē, ka
atbilstoši institūta speciālistu viedoklim institūts iesaka noraidīt zivju ielaišanu Lielauces
ezerā 2012. gadā.
Projekta iesniedzēja sadarbības partnera AS „Latvijas Valsts meži‖ pārstāvis A.Sāvičs
norāda, ka nelabvēlīgās ziemas dēļ līdaku skaits Lielauces ezerā ir ievērojami samazinājies
un tādēļ ezerā nepieciešama līdaku skaita palielināšana.
R.Derkačs, uzklausot institūta atzinumu un A.Sāviča izteikto viedokli, ierosina projekta
ietvaros virzīt tālākai vērtēšanai 180 000 gab. līdaku kāpuru iegādi, kas ir 50% no projekta
iesniegumā minētā līdaku kāpuru daudzuma.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un A.Sāviča sniegto
informāciju. Padome pēc domu apmaiņas piekrita R.Derkača izteiktajam
ierosinājumam un 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
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ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 791,00 Ls, kas nodrošina 180 000 gab. līdaku
kāpuru iegādi ielaišanai Lielauces ezerā.
Sēdē klātesošais projekta iesniedzēja sadarbības partnera AS „Latvijas Valsts meži‖
pārstāvis A.Sāvičs izteica gatavību projekta realizācijai arī ar iepriekšminēto samazināto
finansējuma apjomu.
1.1.7. Engures novada domes projekta iesniegums ―Engures novada
Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un
papildināšana‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Kaņiera ezerā
kopš 2006. gada katru gadu tiek ielaisti līdaku kāpuri vai mazuļi. R.Medne informē, ka
atbilstoši institūta speciālistu viedoklim institūts iesaka noraidīt zivju ielaišanu Kaņiera
ezerā 2012. gadā.
Projekta iesniedzēja sadarbības partnera AS „Latvijas Valsts meži‖ pārstāvis A.Sāvičs
norāda, ka licencēto makšķerēšanu ezerā nesen papildinājušas licencētās zemūdens
medības un ezera noslodze ir kļuvusi daudz lielāka.
R.Derkačs ierosina atbalstīt projektu, jo projektā norādītais ielaišanai paredzētais līdaku
kāpuru daudzums (400 000 gab.) atbilst ezera ekspluatācijas noteikumiem un Kaņiera ezers
tiek pienācīgi apsaimniekots.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un A.Sāviča sniegto
informāciju. Padome pēc domu apmaiņas piekrita R.Derkača izteiktajam
ierosinājumam un nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā.
1.1.8. Mērsraga novada pašvaldības projekta iesniegums ―Zivju resursu
pavairošana Mērsraga novada ūdenstilpēs‖
Mērsraga novada pašvaldības pārstāvis R.Šiliņš norāda, ka pēdējos gados Mērsraga novada
ūdenstilpēs ālantu populācija ir būtiski samazinājusies un Mērsraga novada pašvaldība
vēlētos šos zivju resursus atjaunot. Viņš uzsver, ka pagājušajā gadā ālantu ielaišana
nenotika, jo nebija iespējams Latvijā iepirkt paredzēto ālanta mazuļu daudzumu un ālantu
ielaišana būtu svarīgāka nekā taimiņu ielaišana, kas arī ir paredzēta projektā.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka atbilstoši
institūta speciālistu viedoklim ālantu skaita samazināšanos, iespējams, izraisa tas, ka
Engures ezers ir diezgan sekls. Turklāt institūta sagatavotajā atzinumā ir atzīmēts, ka
projekta iesniegumā nav sniegta informācija par zivju audzētavu, no kuras iepirks ālantus,
un līdz ar to nav informācijas par ālantu izcelsmi. R.Medne informē, ka atbilstoši institūta
speciālistu viedoklim būtu noraidāma ālantu ielaišanu Engures ezerā, jo nav pieļaujama
nezināmas izcelsmes ālantu ievešana Latvijā.
R.Šiliņš informē, ka ālanti tiks iepirkti no zivju audzētavas, kas atrodas Alūksnes novadā.
R.Derkačs tomēr ierosina projekta ietvaros atbalstīt ālantu ielaišanu, jo projektā ielaišanai
paredzētie ālanta mazuļi tiks iepirkti no Latvijas zivju audzētavas un zivju mazuļu
ielaišanas process ir stingri reglamentēts.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un R.Šiliņa sniegto
informāciju. Padome pēc domu apmaiņas piekrita R.Derkača izteiktajam
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 1830,00 Ls, kas nodrošina 10 000 gab. ālantu mazuļu
iegādi ielaišanai Engures ezerā.
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Sēdē klātesošais Mērsraga novada pašvaldības pārstāvis izteica gatavību projekta
realizācijai arī ar iepriekšminēto samazināto finansējuma apjomu.
1.1.9. Jaunpils novada domes
atjaunošana Jaunpils ezerā‖

projekta

iesniegums

―Zivju

resursu

Jaunpils novada domes pārstāve V.Zīverte norāda, ka pērnā gada lietusgāžu rezultātā tika
pārrauts Jaunpils ezera aizsprosts, kas noveda pie ievērojamas zivju resursu samazināšanās
Jaunpils ezerā, un tādēļ pašvaldība vēlas atjaunot ezera zivju resursus.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka atbilstoši
institūta speciālistu viedoklim plēsīgo zivju sugu ielaišana Jaunpils ezerā 2012. un
2013.gadā nav vēlama, jo domājams, ka 2011.gada avārijas rezultātā ir izzudusi līdaku un
zandartu barības bāze. R.Medne informē, ka institūts iesaka ezera resursu papildināšanu
atbalstīt tikai ar 1000 gab. līņu ielaišanu.
Padomes loceklis V.Gabrāns apšauba, ka līņi Jaunpils ezerā varētu būt makšķerniekus ļoti
interesējoša suga un ierosina atbalstīt līdaku ielaišanu.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un V.Zīvertes
sniegto informāciju. Padome pēc domu apmaiņas piekrita V.Gabrāna izteiktajam
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 883,00 Ls, kas nodrošina 3600 gab. līdaku mazuļu iegādi
ielaišanai Jaunpils ezerā.
Sēdē klātesošā Jaunpils novada domes pārstāve izteica gatavību projekta realizācijai arī ar
iepriekšminēto samazināto finansējuma apjomu.
1.1.10. Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta iesniegums ―Zivju resursu
saglabāšana un pavairošana Vecpiebalgas novada ezeros IV‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Alauksta,
Ineša, Juvera un Taurenes ezeros, jau vairākus gadus pēc kārtas tiek ielaisti līdaku kāpuri
vai mazuļi. R.Medne informē, ka atbilstoši institūta speciālistu viedoklim institūts iesaka
noraidīt zivju ielaišanu Alauksta, Ineša, Juvera un Taurenes ezeros.
Vecpiebalgas novada pašvaldības pārstāve I.Asarīte paskaidro, ka Alauksta ezerā arī
šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gados, notiek rūpnieciskā zveja.
R.Medne atzīmē, ka, ņemot vērā I.Asarītes teikto, Alauksta ezerā varētu tikt pieļauta 8000
gab. līdaku mazuļu ielaišana.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un I.Asarītes sniegto
informāciju. Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu
no projekta izmaksās norādītā finansējuma apjoma (8000 gab. līdaku mazuļu
iegādei), kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to
apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 1629,92 Ls, kas nodrošina 8000 gab. līdaku mazuļu iegādi ielaišanai
Alauksta ezerā.
Padome arī nolēma, ka projekta līdzfinansējuma izmaksās norādītā pozīcija
„Transporta izmaksas‖ saskaņā ar Zivju fonda darbību reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem ir neattiecināmās projekta izmaksas, kas netiek ņemtas vērā,
vērtējot projekta līdzfinansējumu.
Sēdē klātesošā Vecpiebalgas novada pašvaldības pārstāve izteica gatavību projekta
realizācijai arī ar iepriekšminēto samazināto finansējuma apjomu.
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1.1.11. Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums ―Zivju resursu
pavairošana Dagdas novada ūdenstilpēs‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Kaitras ezeram
nav izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, tādēļ atbilstoši institūta
speciālistu viedoklim zivju krājumu atjaunošanai ieteicams ielaist ne vairāk kā 5000 gab.
līdaku mazuļus. R.Medne atzīmē, ka institūta speciālisti uzskata, ka Kairišu ezerā vēdzeļu
ielaišana (3000 gab.) varētu tikt atbalstīta, taču lietderīgāka būtu līdaku mazuļu (3000 gab.)
ielaišana šajā ezerā.
R.Derkačs ierosina projekta ietvaros virzīt tālākai vērtēšanai 5000 gab. līdaku mazuļu
ielaišanu Kaitras ezerā, bet noraidīt Vēdzeļu ielaišanu Kairišu ezerā.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu. Padome pēc domu
apmaiņas piekrita R.Derkača izteiktajam ierosinājumam un nolēma virzīt tālākai
vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma apjoma (5000 gab.
līdaku mazuļu iegādei), kas būtu nepieciešams projektā paredzēto mērķu
sasniegšanai, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek
ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1037,00 Ls, kas nodrošina 5000 gab. līdaku
mazuļu iegādi ielaišanai Kaitras ezerā.
Padome arī nolēma, ka projekta līdzfinansējuma izmaksās norādītā pozīcija
„Transportēšana‖ saskaņā ar Zivju fonda darbību reglamentējošiem normatīvajiem
aktiem ir neattiecināmās projekta izmaksas, kas netiek ņemtas vērā, vērtējot projekta
līdzfinansējumu.
1.1.12. Krāslavas novada domes projekta iesniegums ―Zivju mazuļu ielaišana
Krāslavas novada ezeros‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka institūts
atbalsta projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai.
R.Derkačs informē, ka Lauku atbalsta dienests savā 05.04.2012. vēstulē Nr. 10.9.1/28/1515 ir norādījis, ka projekta izmaksās norādītā pozīcija „Transporta izdevumi‖ ir
neattiecināmās izmaksas un ierosina to neatbalstīt.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un piekrita
R.Derkača izteiktajam ierosinājumam. Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt
tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma apjoma
(izslēdzot transporta izdevumus), kas būtu nepieciešams projektā paredzēto mērķu
sasniegšanai, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek
ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 2295,00 Ls, kas nodrošina 22 500 gab.
zandartu mazuļu iegādi un ielaišanu.
1.1.13. Daugavpils novada Višķu pagasta pārvaldes projekta iesniegums
―Līdaku resursu papildināšana Luknas ezerā‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka institūts
atbalsta projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu. Padome pēc domu
apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
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1.1.14. Biedrības „Kukšu ezers" projekta iesniegums ―Kukšu ezera zivju
resursu pavairošana‖
Biedrības „Kukšu ezers" priekšsēdētājs D.Jēkabsons sniedz informāciju par vēlmi
papildināt Kukšu ezera zivju resursus ar zandartu mazuļiem.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka atbilstoši
institūta speciālistu viedoklim un pamatojoties uz Kukšu ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumiem Kukšu ezerā ieteicams ielaist 4200 gab. zandartu mazuļu..
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un D.Jēkabsona
sniegto informāciju. Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai
tikai daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma apjoma (4200 gab. zandartu
mazuļu iegādei), kas būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un
līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā
projekta tālākā vērtēšanā, ir 1024,80 Ls, kas nodrošina 4200 gab. zandartu mazuļu
iegādi ielaišanai Kukšu ezerā.
Sēdē klātesošais biedrības „Kukšu ezers" pārstāvis izteica gatavību projekta realizācijai arī
ar iepriekšminēto samazināto finansējuma apjomu.
1.1.15. Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrības projekta
iesniegums ―Zivju resursu pavairošana un atražošana Limbažu novada
Riebezerā un Auziņu ezerā‖
Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrības valdes locekle J.Čepule, ņemot
vērā padomes sēdes laikā izteiktos atzinumus par citiem projektiem, ierosina katrā no
ezeriem ielaist tikai vienu zivju sugu.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka atbilstoši
Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas —
makšķerēšanas — kārtība‖ paredzētajai kārtībai par licencēto makšķerēšanu Auziņu ezerā
un Riebezerā nav iesniegti attiecīgie pārskati. Turklāt R.Medne atzīmē, ka saskaņā ar
institūta speciālistu viedokli zivju ielaišana Auziņu ezerā un Riebezerā 2012.gadā nav
nepieciešama, jo iepriekšējos gadus zivis abos ezeros ir laistas, tāpēc institūts iesaka
noraidīt projektu.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un J.Čepules sniegto
informāciju, un pēc domu apmaiņas 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 Auziņu ezerā un
Riebezerā nav iesniegti attiecīgie pārskati, kā arī sakarā ar iepriekšējos gados veikto
zivju resursu papildināšanu Auziņu ezerā un Riebezerā 2012.gadā zivju ielaišana
šajos ezeros nav nepieciešama.
1.1.16. Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes projekta
iesniegums ―Zivju resursu pavairošana Viraudas ezerā‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka atbilstoši
Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas —
makšķerēšanas — kārtība‖ paredzētajai kārtībai par licencēto makšķerēšanu Viraudas
ezerā nav iesniegti attiecīgie pārskati. Turklāt R.Medne atzīmē, ka saskaņā ar institūta
speciālistu viedokli Zivju ielaišana Viraudas ezerā 2012. gadā nav nepieciešama, tāpēc
institūts iesaka noraidīt projektu.
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Padomes loceklis M.Švarcs informē, ka pašvaldība ir lauzusi līgumu ar Viraudas ezera
nomnieku un no šī gada ezers ir pašvaldības pārziņā, līdz ar to pašvaldība nevar būt
atbildīga par iepriekšējā apsaimniekotāja neiesniegtajām atskaitēm.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un M.Švarca sniegto
informāciju. Padome pēc domu apmaiņas 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 1903,20 Ls, kas nodrošina 12 000
gab. zandarta mazuļu (vienvasaras) iegādi ielaišanai Viraudas ezerā.
1.1.17. Rojas novada domes projekta iesniegums ―Taimiņu mazuļu
ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveja‖
Tā kā projekta iesniedzēja pārstāvis uz padomes sēdi nav ieradies, padomes loceklis
A.Rozefelds sniedz savā rīcībā esošo informāciju par projektu. Paskaidrojot institūta
atzinumā minēto par to, ka nav skaidrs projektā mazuļu audzēšanai paredzētais
finansējums un finansējuma avots, A.Rozefelds norāda, ka šos izdevumu segs pašvaldība .
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka institūts
kopumā atbalsta projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai. Tomēr R.Medne atzīmē, ka institūts
uzskata, ka nebūtu lietderīgi Rojas upē ielaist taimiņa vienvasaras mazuļus, jo upē ir
pietiekams dabiskā nārsta mazuļu daudzums un upes bioloģiskās ietilpības dēļ palielināt
zivju skaitu, ielaižot vienvasaras taimiņus, nebūtu lietderīgi. Toties saskaņā ar institūta
speciālistu viedokli taimiņa smoltu ielaišana būtu atbalstāma.
R.Derkačs ierosina, ka Rojas novada domei sadarbībā ar institūtu vajadzētu kopīgi
izstrādāt plānu zivju ielaišanai Rojas upē turpmākajiem gadiem un pēc tā izstrādes
parakstīt rakstveida vienošanos par šī plāna īstenošanu.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un A.Rozefelda
sniegto informāciju, un piekrita R.Derkača izteiktajam ierosinājumam. Padome pēc
domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā
pieteiktajā finansējuma apjomā. Padome arī nolēma lūgt Rojas novada domei
sadarbībā ar institūtu izstrādāt plānu zivju ielaišanai Rojas upē turpmākajiem
gadiem un pēc tā izstrādes parakstīt rakstveida vienošanos par šī plāna īstenošanu.
1.1.18. Saukas dabas parka biedrības projekta iesniegums ―Zivju resursu
papildināšana Saukas ezerā‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Saukas ezerā
katru gadu tiek papildināti zivju resursi un zandartu ielaišana 2012.gadā nav nepieciešama.
R.Medne atzīmē, ka šī iemesla dēļ zivju ielaišanu Saukas ezerā 2012.gadā būtu noraidāma,
tomēr, ņemot vērā ezera labo apsaimniekošanu un kārtīgi iesniegtās atskaites par licencēto
makšķerēšanu, projektu varētu arī atbalstīt.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu. Padome pēc domu
apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
1.1.19. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums ―Zivju un vēžu
resursu pavairošana un atražošana Limbažu Lielezerā‖
Sēdē klātesošais Limbažu novada pašvaldības aģentūras „ALDA‖ direktors J.Remess
norāda, ka nevēlas komentēt projektu.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu, kurā institūts iesaka noraidīt
zivju krājumu papildināšanu Limbažu Lielezerā 2012.gadā, jo Limbažu Lielezerā 2009. un
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2011. gadā tika ielaisti dažādu sugu zivju mazuļi. Turpretī platspīļu vēžu ielaišana pēc
institūta speciālistu viedokļa būtu atbalstāma.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu. Padome pēc domu
apmaiņas 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 1080,00 Ls, kas nodrošina 1500 gab. trīsvasaru vēžu iepirkšanu un
ielaišanu Limbažu Lielezerā.
Sēdē klātesošais Limbažu novada pašvaldības aģentūras „ALDA‖ pārstāvis izteica
gatavību projekta realizācijai arī ar iepriekšminēto samazināto finansējuma apjomu.
1.1.20. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums ―Zivju resursu
pavairošana Augstrozes Lielezerā‖
Sēdē klātesošais Limbažu novada pašvaldības aģentūras „ALDA‖ direktors J.Remess
norāda, ka nevēlas komentēt projektu.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka atbilstoši
Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas —
makšķerēšanas — kārtība‖ paredzētajai kārtībai par licencēto makšķerēšanu Augstrozes
Lielezerā nav iesniegti attiecīgie pārskati. Turklāt R.Medne atzīmē, ka saskaņā ar institūta
speciālistu viedokli Zivju ielaišana Augstrozes Lielezerā 2012. gadā nav nepieciešama, un
institūts iesaka noraidīt projektu.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un pēc domu
apmaiņas 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 Augstrozes Lielezerā nav iesniegti attiecīgie pārskati, kā arī sakarā ar
iepriekšējos gados veikto zivju resursu papildināšanu zivju ielaišana Augstrozes
Lielezerā 2012.gadā nav nepieciešama.
1.1.21. Biedrības „Zaņas makšķernieku klubs‖ projekta iesniegums ―Zivju
resursu pavairošana Zaņas dzirnavu ūdenskrātuvē‖
Biedrības „Zaņas makšķernieku klubs‖ pārstāvis I.Līcis informē, ka Zaņas dzirnavu
ūdenskrātuvē vēlas ielaist zandartu mazuļus, jo agrāk šīs zivju sugas ielaišana šajā
ūdenskrātuvē nav notikusi.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka biedrība
„Zaņas makšķernieku klubs‖ nav ievērojusi Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumos
Nr.381 „Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu
atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi‖ noteikto kārtību un nav iesniegusi
institūtam atskaites par iepriekš notikušo zivju resursu pavairošanu. R.Medne arī atzīmē,
ka ūdenstilpei nav izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi.
I.Līcis uzsver, ka visām atskaitēm esot jābūt iesniegtām.
R.Derkačs ierosina ņemt vērā apstākli, ka tikai 2011.gadā ūdenstilpē ir uzsākta licencētā
makšķerēšana un biedrība „Zaņas makšķernieku klubs‖ ir pirmo reizi griezusies Zivju
fondā pēc atbalsta, tāpēc iesaka virzīt tālākai vērtēšanai atbalstu 5000 gab. zandartu mazuļu
iegādei, kas ir 50% no projekta iesniegumā minētā zandartu mazuļu daudzuma, ar
nosacījumu, ka projekta atbalstīšanas gadījumā atbalsts projektam tiek piešķirts tikai tad, ja
3 dienu laikā pēc padomes sēdes projekta iesniedzējs iesniedz nepieciešamās atskaites
institūtā.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un I.Līča sniegto
informāciju. Padome pēc domu apmaiņas piekrita R.Derkača izteiktajam
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ierosinājumam un nolēma virzīt tālākai vērtēšanai atbalstu 5000 gab. zandartu
mazuļu iegādei, kas ir 50% no projekta iesniegumā minētā zandartu mazuļu
daudzuma, ar nosacījumu, ka projekta atbalstīšanas gadījumā atbalsts projektam
tiek piešķirts tikai tad, ja 3 dienu laikā pēc padomes sēdes projekta iesniedzējs
iesniedz nepieciešamās atskaites institūtā. Līdz ar to padome apstiprināja, ka
projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir
549,00 Ls, kas nodrošina 5000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Zaņas dzirnavu
ūdenskrātuvē.
Padome uzdeva Zivju fonda padomes sekretariātam projekta atbalstīšanas gadījumā
informēt Lauku atbalsta dienestu par to, vai projekta iesniedzējs ir iesniedzis
institūtā nepieciešamās atskaites 3 dienu laikā pēc padomes sēdes.
Sēdē klātesošais biedrības „Zaņas makšķernieku klubs‖ pārstāvis izteica gatavību projekta
realizācijai arī ar iepriekšminēto samazināto finansējuma apjomu, kā arī 3 dienu laikā pēc
padomes sēdes iesniegt nepieciešamās atskaites institūtā.
1.1.22. Ciblas novada pašvaldības projekta iesniegums ―Zivju resursu
pavairošana Ciblas novada ezeros‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka atbilstoši
Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas —
makšķerēšanas — kārtība‖ paredzētajai kārtībai par licencēto makšķerēšanu Lielajā Ludzas
ezerā nav iesniegti attiecīgie pārskati. Turklāt R.Medne atzīmē, ka saskaņā ar institūta
speciālistu viedokli zivju ielaišana Lielajā Ludzas ezerā 2012. gadā nav nepieciešama, un
institūts iesaka noraidīt projektu. Tomēr R.Medne atzīmē, ka institūts atbalsta līdaku
mazuļu ielaišanu Zvirgzdenes ezerā.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu. Padome pēc domu
apmaiņas 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 2802,12 Ls, kas nodrošina 13 800 līdaku mazuļu iegādi ielaišanai
Zvirgzdenes ezerā.
1.1.23. Biedrības „Vārava‖ projekta iesniegums ―Zivju resursu papildināšana
Viesītes ezerā‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka atbilstoši
Ministru kabineta 04.10.2003. noteikumos Nr.574 „Licencētās amatierzvejas —
makšķerēšanas — kārtība‖ paredzētajai kārtībai par licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā
nav iesniegti attiecīgie pārskati. Turklāt R.Medne atzīmē, ka saskaņā ar institūta speciālistu
viedokli zivju ielaišana Viesītes ezerā 2012. gadā nav nepieciešama, un institūts iesaka
noraidīt projektu. Turklāt viņa atzīmē, ka Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna
2011.-2013.gadam izpildei Viesītes ezerā 2012. gadā tiks ielaisti 20 000 zandartu mazuļu,
un iesaka noraidīt projektu.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un pēc domu
apmaiņas 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 Viesītes ezerā nav iesniegti attiecīgie pārskati, kā arī Zivju resursu
mākslīgās atražošanas rīcības plāna 2011.-2013.gadam izpildei Viesītes ezerā 2012.
gadā tiks ielaisti 20 000 zandartu mazuļu, un tādējādi projektā paredzētā zandartu
mazuļu ielaišana dublētu jau plānoto no valsts budžeta finansēto zivju ielaišanu.
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1.1.24. Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes projekta
iesniegums ―Zivju resursu atražošana un pavairošana Vērēmu pagasta
Adamovas ezerā‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Adamovas
ezerā zivju resursi ir papildināti 2011.gadā, turklāt pieprasītais zivju mazuļu skaits (30 000
gab.) nav zivsaimnieciski pamatojams. R.Medne informē, ka ezera bioloģiskai ietilpībai
varētu atbilst līdz 17 000 zandartu mazuļu, kā arī atzīmē, ka ūdenstilpei nav izstrādāti
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, tāpēc institūts iesaka noraidīt projektu.
R.Derkačs tomēr ierosina projekta ietvaros virzīt tālākai vērtēšanai 15 000 gab. zandartu
mazuļu iegādi, kas ir 50% no projekta iesniegumā minētā zandartu mazuļu daudzuma.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu. Padome pēc domu
apmaiņas piekrita R.Derkača izteiktajam ierosinājumam un nolēma virzīt tālākai
vērtēšanai atbalstu 15 000 gab. zandartu mazuļu iegādei, kas ir 50% no projekta
iesniegumā minētā zandartu mazuļu daudzuma. Līdz ar to padome apstiprināja, ka
projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir
1485,00 Ls, kas nodrošina 15 000 gab. zandarta mazuļu (vienvasaras, minimālais
vidējais svars 1g,) iegādi ielaišanai Adamovas ezerā.
1.1.25. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums ―Zivju resursu
pavairošana un atražošana Lādes ezerā‖
Projekta iesniedzēja sadarbības partnera biedrības „Lādes ezers‖ valdes loceklis
J.Martinsons informē, ka biedrība vēlētos Lādes ezerā ielaist zandartu mazuļus.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka zivju ielaišana
Lādes ezerā 2012.gadā nav nepieciešama, jo ezera zivju resursi ir regulāri papildināti kopš
2009.gada, un institūts iesaka noraidīt projektu.
R.Derkačs tomēr ierosina projekta ietvaros virzīt tālākai vērtēšanai 10 000 gab. zandartu
mazuļu iegādi, kas ir 50% no projekta iesniegumā minētā zandartu mazuļu daudzuma.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un J.Martinsona
sniegto informāciju. Padome pēc domu apmaiņas piekrita R.Derkača izteiktajam
ierosinājumam un nolēma virzīt tālākai vērtēšanai atbalstu 10 000 gab. zandartu
mazuļu iegādei, kas ir 50% no projekta iesniegumā minētā zandartu mazuļu
daudzuma. Līdz ar to padome apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš
tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1427,40 Ls, kas nodrošina 10 000 gab.
zandarta mazuļu iegādi ielaišanai Lādes ezerā.
Projekta iesniedzēja sadarbības partnera biedrības „Lādes ezers‖ pārstāvis izteica gatavību
projekta realizācijai arī ar iepriekšminēto samazināto finansējuma apjomu.
1.1.26. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums ―Zivju resursu
pavairošana un atražošana Katvaru ezerā‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Limbažu
novada pašvaldība nav ievērojusi Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumos Nr.381
„Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un
pavairošanai paredzētie zivju mazuļi‖ noteikto kārtību un nav iesniegusi institūtam
atskaites par zivju resursu pavairošanu. Tāpat R.Medne atzīmē, ka pieprasītais līdaku
mazuļu skaits (10 000 gab.) neatbilst zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem
(ieteicamais zivju mazuļu skaits ir 7 000 gab.). Turklāt R.Medne uzsver, ka līnis nav
nozīmīga makšķernieku mērķzivs un tas pietiekami labi vairojas ezerā, tāpēc institūts
iesaka noraidīt zivju mazuļu ielaišanu Katvaru ezerā.
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R.Derkačs ierosina projekta ietvaros virzīt tālākai vērtēšanai 7000 gab. līdaku mazuļu
iegādi ar nosacījumu, ka projekta atbalstīšanas gadījumā atbalsts projektam tiek piešķirts
tikai tad, ja 3 dienu laikā pēc padomes sēdes projekta iesniedzējs iesniedz nepieciešamās
atskaites institūtā.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu. Padome pēc domu
apmaiņas un piekrita R.Derkača izteiktajam ierosinājumam un nolēma virzīt tālākai
vērtēšanai atbalstu 7000 gab. līdaku mazuļu iegādei ar nosacījumu, ka projekta
atbalstīšanas gadījumā atbalsts projektam tiek piešķirts tikai tad, ja 3 dienu laikā pēc
padomes sēdes projekta iesniedzējs iesniedz nepieciešamās atskaites institūtā. Līdz ar
to padome apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā
projekta tālākā vērtēšanā, ir 1708,00 Ls, kas nodrošina 7000 gab. līdaku
vienvasarnieku mazuļu iegādi ielaišanai Katvaru ezerā.
Padome uzdeva Zivju fonda padomes sekretariātam projekta atbalstīšanas gadījumā
informēt Lauku atbalsta dienestu par to, vai projekta iesniedzējs ir iesniedzis
institūtā nepieciešamās atskaites 3 dienu laikā pēc padomes sēdes.
1.1.27. Kocēnu novada domes iesniegums ―Vēžu resursu atjaunošana Kocēnu
novada Vaidavas ezerā‖
Projekta iesniedzēja sadarbības partnera biedrības „Vaidavas ezera pārvalde"
priekšsēdētājs K.Malcenieks informē, ka ir vēlme papildināt Vaidavas ezera zivju resursus
ar vēžu mazuļiem, paredzot to ielaišanu vairākās vietās ezerā.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai, tomēr institūts iesaka uz pusi samazināt ezerā
ielaižamo vēžu mazuļu skaitu.
R.Derkačs ierosina atbalstīt 4500 gab. vēžu mazuļu ielaišanu Vaidavas ezerā, jo ezers tiek
pienācīgi apsaimniekots.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un K.Malcenieka
sniegto informāciju. Padome pēc domu apmaiņas piekrita R.Derkača izteiktajam
ierosinājumam un nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai daļu no projekta izmaksās
norādītā finansējuma apjoma, kas būtu nepieciešams projektā paredzēto mērķu
sasniegšanai, un līdz ar to apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek
ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 2160,00 Ls, kas nodrošina 4500 gab. vēžu
mazuļu iegādi ielaišanai Vaidavas ezerā.
Projekta iesniedzēja sadarbības partnera biedrības „Vaidavas ezera pārvalde" pārstāvis
izteica gatavību projekta realizācijai arī ar iepriekšminēto samazināto finansējuma apjomu.
1.1.28. Biedrības „Mēs – Daugavai‖ projekta iesniegums ―Zivju resursu
palielināšana Daugavas ūdenstilpē Jēkabpils pilsētas teritorijā‖
R.Derkačs ierosina noraidīt projektu, jo ir saņemta informācija no Lauku atbalsta dienesta
(Lauku atbalsta dienesta 05.04.2012. vēstule Nr. 10.9.1/2-8/1515), ka biedrības „Mēs –
Daugavai‖ projekta iesniegumam nav pievienots nomas līgums ar pašvaldību, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā ūdenstilpe, kas saskaņā ar Zivju fonda darbību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešams, ja biedrība iesniedz projekta
iesniegumu šim atbalsta pasākumam.
Padome piekrita R.Derkača ierosinājumam un pēc domu apmaiņas nolēma noraidīt
projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo saskaņā ar
Lauku atbalsta dienesta 05.04.2012. vēstulē Nr. 10.9.1/2-8/1515 sniegto informāciju
biedrības „Mēs – Daugavai‖ projekta iesniegumam nav pievienots nomas līgums ar
pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā ūdenstilpe, kas
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saskaņā ar Zivju fonda darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir
nepieciešams, ja biedrība iesniedz projekta iesniegumu šim atbalsta pasākumam.
1.1.29. Jēkabpils novada pašvaldības projekta iesniegums ―Zivju resursu
papildināšana Daugavas upē posmā no Dunavas līdz Dignājai‖
Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvis U.Auzāns informē, ka nozveja Daugavas upē
posmā no Dunavas līdz Dignājai ir būtiski samazinājusies, makšķernieki ir neapmierināti
un pašvaldība vēlas papildināt zivju resursus minētajā Daugavas posmā.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka, kopš minētajā
Daugavas posmā vairs nenotiek rūpnieciskā zveja ar tīkliem, nozveja ir būtiski
samazinājusies. Sakarā ar to nav pamata uzskatīt, ka pēdējos gados ir pieaugusi slodze uz
zivju resursiem, tāpēc institūts iesaka projektu noraidīt.
N.Liskins norāda, ka Jēkabpils novada pašvaldība aktīvi iesaistās cīņā ar maluzvejniecību,
tāpēc būtu svarīgi atbalstīt šīs pašvaldības iniciatīvas.
R.Derkačs ierosina projekta ietvaros virzīt tālākai vērtēšanai atbalstu 14 000 gab. zandartu
mazuļu iegādei, kas ir 50% no projekta iesniegumā minētā zandartu mazuļu daudzuma.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu, U.Auzāna sniegto
informāciju un N.Liskina viedokli. Padome pēc domu apmaiņas piekrita R.Derkača
izteiktajam ierosinājumam un nolēma virzīt tālākai vērtēšanai atbalstu 14 000 gab.
zandartu mazuļu iegādei, kas ir 50% no projekta iesniegumā minētā zandartu
mazuļu daudzuma. Līdz ar to padome apstiprināja, ka projekta kopējais
finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1250,00 Ls, kas
nodrošina 14 000 gab. zandarta mazuļu iegādi ielaišanai Daugavas upē posmā no
Dunavas līdz Dignājai.
Sēdē klātesošais Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvis izteica gatavību projekta
realizācijai arī ar iepriekšminēto samazināto finansējuma apjomu.
1.1.30. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums ―Taimiņu mazuļu
ielaišana Salacas baseina mazajās upēs‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekta
realizācijas gaitā paredzēts Salacas baseina mazajās upēs ielaist 25 000 taimiņu mazuļus,
kuri izaudzēti no 2011.gadā nozvejotajiem taimiņu vaisliniekiem. Turklāt Salacas upē
regulāri tiek veikts monitorings un tā rezultāti parāda, ka dabiskā taimiņu mazuļu
atražošanās notiek kvalitatīvi un pietiekamā daudzumā. R.Medne atzīmē, ka zivju resursu
papildināšanai Salacas baseina mazajās upēs saskaņā ar institūta viedokli būtu vēlams
ielaist taimiņu smoltus, tāpēc institūts iesaka projektu pārstrādāt, paredzot naudu nevis
mazuļu, bet taimiņu smoltu audzēšanai, iezīmēšanai ar taukspuru nogriešanu un ielaišanai
2013. gada pavasarī.
R.Derkačs ierosina projektu virzīt tālākai vērtēšanai, bet ar nosacījumu, ka projekta
atbalstīšanas gadījumā līdzekļus projekta iesniedzējam piešķirt tikai pēc rakstveida
vienošanās parakstīšanas ar institūtu par nepieciešamo taimiņu mazuļu un taimiņu smoltu
daudzumu un izmēriem to ielaišanai Salacas baseina mazajās upēs.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu. Padome pēc domu
apmaiņas piekrita R.Derkača ierosinājumam un nolēma virzīt projektu tālākai
vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā ar nosacījumu, ka
projekta atbalstīšanas gadījumā līdzekļus projekta iesniedzējam piešķir tikai pēc
rakstveida vienošanās parakstīšanas ar institūtu par nepieciešamo taimiņu mazuļu un
taimiņu smoltu daudzumu un izmēriem to ielaišanai Salacas baseina mazajās upēs.
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1.1.31. Saulkrastu novada domes iesniegums ―Zivju resursu pavairošana un
atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs, 2 kārta‖
Projekta iesniedzēja sadarbības partnera biedrības „Vidzemes Zvejnieku biedrība"
koordinators J.Brants informē, ka vēlas turpināt iepriekšējā gadā uzsākto projektu un ielaist
taimiņu smoltus Saulkrastu novada ūdenstilpēs.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekta
ietvaros paredzēta taimiņu smoltu izlaišana, taču, nozvejojot vaisliniekus 2012. gadā,
taimiņu smoltus varēs iegūt tikai 2014. un 2015. gadā. Šī iemesla dēļ institūts uzskata, ka
projekts jāpārstrādā, paredzot tajā smoltu audzēšanas izmaksas ar tālāku smoltu ielaišanu
2014. un 2015.gadā, tāpēc projekts būtu atbalstāms tikai pēc attiecīgo grozījumu veikšanas.
R.Derkačs ierosina, ka, ņemot vērā to, ka taimiņa smoltus ir jāaudzē vismaz divus gadus,
projekta ietvaros varētu virzīt tālākai vērtēšanai tikai pusi no projekta izmaksu pozīcijā
„Smoltu audzēšana‖ norādītās summas.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un J.Branta sniegto
informāciju. Padome pēc domu apmaiņas piekrita R.Derkača ierosinājumam un
nolēma virzīt tālākai vērtēšanai visas projekta izmaksās norādītās pozīcijas, kas būtu
nepieciešamas projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, paredzot tām finansējumu
pilnā apmērā, izņemot projekta izmaksu pozīciju „Smoltu audzēšana‖, kuru padome
nolēma virzīt tālākai vērtēšanai 50% jeb 2200,00 Ls apmērā, un līdz ar to
apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 3024,11 Ls.
Projekta iesniedzēja sadarbības partnera biedrības „Vidzemes Zvejnieku biedrība"
pārstāvis izteica gatavību projekta realizācijai arī ar iepriekšminēto samazināto
finansējuma apjomu.
1.1.32. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums ―Dabisko dzīvotņu
kvalitātes uzlabošana Pēterupes upē Saulkrastu novada teritorijā‖
Projekta iesniedzēja sadarbības partnera biedrības „Vidzemes Zvejnieku biedrība"
koordinators J.Brants informē, ka projekta iesniedzēji vēlas panākt labvēlīgus zivju
vairošanās apstākļus Pēterupē un tādēļ ir iesnieguši šo projektu.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Pēterupe nav
publiska ūdenstilpe, lai gan tajā būtu atbalstāma ceļotājzivju migrācijas iespējas un biotopu
atjaunošana, un iesaka šo projektu noraidīt līdz lašu krājumu pārvaldības plāna
izstrādāšanai.
R.Derkačs informē, ka Lauku atbalsta dienests savā 05.04.2012. vēstulē Nr. 10.9.1/28/1515 ir norādījis, ka projekta izmaksu pozīcijas „Husgvarna 545 (krūmgriezis)‖ un
„Sejas aizsargmaska‖ neatbilst pasākuma sadaļai „Zivju resursu pavairošana un
atražošana‖, un ierosina šīs pozīcijas noraidīt un nevirzīt tālākai vērtēšanai.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un J.Branta sniegto
informāciju. Padome pēc domu apmaiņas piekrita R.Derkača ierosinājumam un
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 3163,56 Ls, kas nodrošina šādus projektā paredzētos darbus:
1) Pēterupes posma atbrīvošana no koku sagāzumiem – 1214,00 Ls;
2) aizaugušo upes krastu attīrīšana – 1012,60 Ls;
3) aizaugušo upes posmu izpļaušana un nārsta vietu atjaunošana - 936,96 Ls.
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Projekta iesniedzēja sadarbības partnera biedrības „Vidzemes Zvejnieku biedrība"
pārstāvis izteica gatavību projekta realizācijai arī ar iepriekšminēto samazināto
finansējuma apjomu.
1.1.33. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums ―Dabisko dzīvotņu
kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā‖
Projekta iesniedzēja sadarbības partnera biedrības „Vidzemes Zvejnieku biedrība"
koordinators J.Brants informē, ka projekta iesniedzēji vēlas panākt labvēlīgus zivju
vairošanās apstākļus Ķīšupē un tādēļ ir iesnieguši šo projektu.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Ķīšupe nav
publiska ūdenstilpe, lai gan tajā būtu atbalstāma ceļotājzivju migrācijas iespēju un biotopu
atjaunošana.
R.Derkačs informē, ka Lauku atbalsta dienests savā 05.04.2012. vēstulē Nr. 10.9.1/28/1515 ir norādījis, ka projekta izmaksu pozīcija „Motorzāģa ķēdes, eļļas, izkapts iegāde‖
neatbilst pasākuma sadaļai „Zivju resursu pavairošana un atražošana‖, un ierosina šīs
pozīcijas noraidīt un nevirzīt tālākai vērtēšanai. Līdzīgu iemeslu, kuri minēti Lauku
atbalsta dienesta vēstulē, dēļ viņš ierosina noraidīt arī projekta izmaksu pozīciju „Smagās
tehnikas pakalpojumi (traktors)‖.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un J.Branta sniegto
informāciju. Padome pēc domu apmaiņas piekrita R.Derkača ierosinājumam un
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 3747,84 Ls, kas nodrošina šādus projektā paredzētos darbus:
1) Ķīšupes posma atbrīvošana no koku sagāzumiem – 1171,20 Ls;
2) aizaugušo upes krastu attīrīšana – 936,96 Ls;
3) mākslīgo krāvumu nojaukšana un nārsta vietu iekārtošana - 936,96 Ls;
4) dzelzsbetona aizsprosta demontāža – 702,72 Ls.
Projekta iesniedzēja sadarbības partnera biedrības „Vidzemes Zvejnieku biedrība"
pārstāvis izteica gatavību projekta realizācijai arī ar iepriekšminēto samazināto
finansējuma apjomu.
1.1.34. Nīcas novada domes projekta iesniegums ―Zivju resursu pavairošana
Bārtas upē Nīcas novadā‖
Projekta iesniedzēju pārstāvis uz padomes sēdi nav ieradies, bet padomes locekli Ē.Urtānu
Nīcas novada dome ir pilnvarojusi pārstāvēt projekta iesniedzēja viedokli. Ē.Urtāns sniedz
sīkāku informāciju par projektu. Viņš norāda, ka vēdzele ir nozīmīga zivs Bārtas upē visā
upes garumā un šo zivju mākslīgā pavairošana upē ir aizsākusies jau pirms vairākiem
gadiem.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka vēdzeļu
mazuļu ielaišana Bārtas upē veicinās šīs sugas īpatņu skaita palielināšanos, jo šobrīd zivju
daudzums ir salīdzinoši mazs, tāpēc institūts iesaka atbalstīt vēdzeļu ielaišanu Bārtas upē.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un Ē.Urtāna sniegto
informāciju. Padome pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai
projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
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1.1.35. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums ―Zivju resursu
pavairošana Alūksnes ezerā‖
Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA‖ vadītājs M.Lietuvietis informē, ka sīgu
populācija Alūksnes ezerā nav pietiekami liela, tādēļ projekta iesniedzējs vēlas palielināt
sīgu daudzumu ezerā.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka sīga ir ezeram
sveša zivju suga, kas iepriekš ielaista 2006. un 2007. gadā, bet, izskatot atskaites par
licencēto makšķerēšanu, tā neparādās makšķernieku lomos. R.Medne uzsver, ka institūts
uzskata, ka nav pamatojuma turpināt sīgas ielaišanu Alūksnes ezerā, jo šī zivju suga ezerā
nav iedzīvojusies, tāpēc institūts iesaka noraidīt projektu.
M.Lietuvietis atzīmē, ka sīgu ielaišana Alūksnes ezerā palīdzētu piesaistīt ezeram
makšķerniekus.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un M.Lietuvieša
sniegto informāciju, un pēc domu apmaiņas nolēma noraidīt projektu un neiekļaut to
turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo ūdenstilpes zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumos sīga nav minēta kā atražojamā zivju suga un institūts
neiesaka šīs zivju sugas pavairošanu Alūksnes ezerā.
1.1.36. Valkas novada domes projekta iesniegums ―Zivju resursu pavairošana
un atražošana Salainī, Bērzezerā‖
Valkas novada domes teritorijas plānotājs I.Siliņš informē, ka projektā minētajos ezeros
zivis agrāk nav laistas un tādēļ pašvaldība vēlas papildināt zivju krājumus abos ezeros.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka atbalsta
projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai.
R.Derkačs ierosina noraidīt projekta izdevumu pozīciju „Līdaku mazuļu transportēšana no
zivju audzētavas uz ezeriem‖, jo saskaņā ar Zivju fonda darbību reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem tās ir neattiecināmās projekta izmaksas.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un I.Siliņa sniegto
informāciju. Padome pēc domu apmaiņas piekrita R.Derkača ierosinājumam un
nolēma virzīt tālākai vērtēšanai tikai projekta izmaksās norādīto pozīciju, kas būtu
nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai (izslēdzot izdevumu pozīciju
„Līdaku mazuļu transportēšana no zivju audzētavas uz ezeriem‖), un līdz ar to
apstiprināja, ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā
vērtēšanā, ir 1479,00 Ls, kas nodrošina 8700 gab. līdaku mazuļu iegādi ielaišanai
Salainī un Bērzezerā.
Sēdē klātesošais Valkas novada domes pārstāvis izteica gatavību projekta realizācijai arī ar
iepriekšminēto samazināto finansējuma apjomu.
1.1.37. Biedrības „Ārdava‖ projekta iesniegums ―Krāslavas novada Ārdavas
ezera zivju krājumu papildināšana‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka būtu ieteicams
ielaist vienu no projektā minētajām sugām, jo divu plēsīgo zivju sugu ielaišana nav
atbalstāma. R.Medne atzīmē, ka institūts iesaka ielaist līdaku kāpurus.
R.Derkačs ierosina piekrist institūta ieteikumam, jo projekta iesniedzējs vai tā pārstāvis uz
sēdi nav ieradies un tādēļ nav iespējams saņemt sīkākus paskaidrojumus par projektu.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu. Padome pēc domu
apmaiņas piekrita R.Derkača 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,
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kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 435,60 Ls, kas nodrošina 100 000
gab. līdakas kāpuru iegādi ielaišanai Ārdavas ezerā.
1.1.38. Priekules novada domes iesniegums ―Zivju resursu pavairošana un
atražošana Priekules novada publiskajā ūdenstilpē – Prūšu
ūdenskrātuvē‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka pamatojoties
uz Prūšu ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ūdenskrātuvē
rekomendējamais zandartu mazuļu daudzums ir 6500 gab. un tādēļ institūts ierosina daļēji
atbalstīt projektu.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un pēc domu
apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai atbalstu tikai 6500 gab. zandartu
ielaišanai, kas veido daļu no projekta izmaksās norādītā finansējuma apjoma, kas
būtu nepieciešama projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, un līdz ar to apstiprināja,
ka projekta kopējais finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir
650,00 Ls, kas nodrošina 6500 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Prūšu
ūdenskrātuvē.
1.1.39. Durbes novada domes
papildināšana Durbes ezerā‖

projekta

iesniegums

―Zivju

resursu

Durbes novada domes vides konsultante S.Brāle informē, ka vēlas papildināt ezera zivju
resursus saskaņā ar ūdenstilpes zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Durbes novada
dome nav ievērojusi Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumos Nr.381 „Kārtība, kādā
uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai
paredzētie zivju mazuļi‖ noteikto kārtību un nav iesniegusi institūtam atskaites par iepriekš
veikto zivju resursu pavairošanu.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un S.Brāles sniegto
informāciju, un pēc domu apmaiņas nolēma noraidīt projektu un neiekļaut to
turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo projekta iesniedzējs nav ievērojis
Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumos Nr.381 „Kārtība, kādā uzskaitāmi un
ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie
zivju mazuļi‖ noteikto kārtību un nav iesniedzis institūtam atskaites par iepriekš
veikto zivju resursu pavairošanu.
1.1.40. Riebiņu novada domes projekta iesniegums ―Zivju resursu pavairošana
Riebiņu novada Bicānu un Jāšezerā‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka institūts iesaka
noraidīt zivju ielaišanu Bicānu ezerā 2012.gadā, jo saskaņā ar institūta speciālistu viedokli
zivju ielaišana Bicānu ezerā 2012.gadā nav nepieciešama. R.Medne atzīmē, ka Jāšezerā
saskaņā ar ūdenstilpes zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumiem būtu atbalstāma 18 000
gab. zandartu mazuļu ielaišana.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un pēc domu
apmaiņas nolēma virzīt tālākai vērtēšanai atbalstu 9458 gab. zandartu mazuļu
iegādei, kas ir 50% no projekta iesniegumā minētā zandartu mazuļu daudzuma,
paredzot to ielaišanu Jāšezerā. Līdz ar to padome apstiprināja, ka projekta kopējais
finansējums, kurš tiek ņemts vērā projekta tālākā vērtēšanā, ir 1229,48 Ls, kas
nodrošina 9458 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Jāšezerā.

18

1.1.41. Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes projekta
iesniegums ―Zivju resursu pavairošana un atražošana Feimaņu pagasta
Feimaņu ezerā‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka institūts
atbalsta projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un pēc domu
apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.
1.1.42. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums ―Zivju resursu
pavairošana un atražošana Pāles pagasta ūdenskrātuvē‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekta
iesniedzējs nav ievērojis Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumos Nr.381 „Kārtība, kādā
uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai
paredzētie zivju mazuļi‖ noteikto kārtību un nav iesniedzis institūtam atskaites par zivju
resursu pavairošanu, kas iepriekš veikta Pāles pagasta ūdenskrātuvē. Turklāt R.Medne
atzīmē, ka ar institūtu nav saskaņota licencētā makšķerēšana ūdenstilpē, kā to paredz valsts
normatīvie akti.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un pēc domu
apmaiņas nolēma noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas
procedūrā, jo projekta iesniedzējs nav ievērojis Ministru kabineta 22.04.2004.
noteikumos Nr.381 „Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs
zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi‖ noteikto kārtību
un nav iesniedzis institūtam atskaites par zivju resursu pavairošanu, kas iepriekš
veikta Pāles pagasta ūdenskrātuvē, kā arī ar institūtu nav saskaņota licencētā
makšķerēšana ūdenstilpē, kā to paredz valsts normatīvie akti.
1.1.43. Ogres novada pašvaldības projekta iesniegums ―Strauta foreļu
populāciju papildināšana Ogres upes baseinā‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka atbalsta strauta
foreļu populācijas papildināšanu Ogres upes baseinā. Tomēr R.Medne atzīmē, ka projekta
iesniedzējs nav ievērojis Ministru kabineta 22.04.2004. noteikumos Nr.381 „Kārtība, kādā
uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai
paredzētie zivju mazuļi‖ noteikto kārtību un nav iesniedzis institūtam atskaites par zivju
resursu pavairošanu, kas iepriekš veikta Ogres upes baseinā pašvaldības teritorijas posmā.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un pēc domu
apmaiņas nolēma noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas
procedūrā, jo projekta iesniedzējs nav ievērojis Ministru kabineta 22.04.2004.
noteikumos Nr.381 „Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs
zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi‖ noteikto kārtību
un nav iesniedzis institūtam atskaites par zivju resursu pavairošanu, kas iepriekš
veikta Ogres upes baseinā pašvaldības teritorijas posmā.
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1.1.44. Makšķernieku biedrības „Indrs‖ projekta iesniegums ―Zivju resursu
pavairošana un atražošana Krāslavas novada Skaistas pagasta ezerā
Indrs‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka Ministru
kabineta 04.10.2003. noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas —
kārtība‖ noteiktajā kārtībā institūtā nav iesniegts pārskats par licencēto makšķerēšanu.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un pēc domu
apmaiņas 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 Indra ezerā nav iesniegts attiecīgs pārskats.
1.1.45. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums ―Zandarta mazuļu
ielaišana Vestienas pagasta Kāla ezerā‖
Madonas novada pašvaldības pārstāve V.Eizentāle informē, ka pašvaldība vēlas papildināt
Kāla ezera zivju resursus.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka pamatojoties
uz Kāla ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ezerā ieteicams papildināt
projektā norādītos zivju resursus, tāpēc atbalsta projekta virzīšanu tālākai vērtēšanai.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un V.Eizentāles
sniegto informāciju, un pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai
projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā. Padome arī nolēma, ka
projekta līdzfinansējuma izmaksās norādītā pozīcija „Dzīvu zivju transportēšana ar
konteineru‖ saskaņā ar Zivju fonda darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem
ir neattiecināmās projekta izmaksas, kas netiek ņemtas vērā, vērtējot projekta
līdzfinansējumu.
1.1.46. Preiļu novada domes projekta iesniegums ―Zivju resursu pavairošana
un atražošana Pelēču ezerā‖
Preiļu novada domes izpilddirektora vietnieks J.Kovaļevskis informē, ka pašvaldība vēlas
papildināt Pelēču ezera zivju resursus.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka ezerā būtu
atbalstāma vienas sugas – zandartu vai līdaku – ielaišana un institūts iesaka ielaist
zandartus.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un J.Kovaļevska
sniegto informāciju. Padome pēc domu apmaiņas 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 1920,00 Ls, kas
nodrošina 16 000 gab. zandartu mazuļu iegādi ielaišanai Pelēču ezerā.
1.1.47. Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums ―Zivju krājumu
palielināšana Balvu novada Ploskines ezerā, Sprūgu ezerā un Lielajā
Pokuļevas ezerā‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka divu plēsīgo
sugu ielaišana ezeros nav atbalstāma, un institūts iesaka atbalstīt tikai zandartu mazuļu
ielaišanu visos trijos ezeros projektā norādītajā apjomā.
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Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un pēc domu
apmaiņas 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 1170,00 Ls, kas nodrošina 13 000 gab. vienvasaras zandartu mazuļu
iegādi ielaišanai Ploskines, Sprūgu un Lielajā Pokuļevas ezerā.
1.1.48. Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums ―Zivju resursu
palielināšana Pērkonu ezerā‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka divu plēsīgo
sugu ielaišana ezerā nav atbalstāma, un institūts iesaka atbalstīt tikai vienvasaras līdaku
ielaišanu Pērkonu ezerā.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un pēc domu
apmaiņas 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 903,10 Ls, kas nodrošina 4700 gab. vienvasaras līdaku iegādi ielaišanai
Pērkonu ezerā.
1.1.49. Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums ―Zivju resursu
palielināšana Balvu ezerā‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka divu plēsīgo
sugu ielaišana ezerā nav atbalstāma, un institūts iesaka atbalstīt vienvasaras līdaku
ielaišanu Balvu ezerā.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un pēc domu
apmaiņas 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 1191,33 Ls, kas nodrošina 6200 gab. vienvasaras līdaku iegādi ielaišanai
Balvu ezerā.
1.1.50. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums ―Lašveidīgo zivju un
upes nēģu resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs
(Pitragupē, Mazirbes upē, Melnsilupē un Pilsupē) – nārsta vietu
atjaunošana un ierīkošana‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
nesniedz informāciju, vai projektā paredzētās darbības ir paredzētas dabas aizsargājamo
teritoriju dabas aizsardzības plānos. R.Medne atzīmē, ka, ja tas tā nav, tad institūts uzskata,
ka ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu vai sugu un biotopu ekspertīzes.
Dabas aizsardzības pārvaldes vecākā valsts vides inspektore I.Vilne informē, ka R.Mednes
izteiktajām bažām nav pamata, jo projektā minētās ūdenstilpes atrodas dabas lieguma
teritorijā.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un I.Vilnes sniegto
informāciju un pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai
projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
1.1.51. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums ―Zivju resursu
krājumu atjaunošana un papildināšana īpaši aizsargājamajās dabas
teritorijās‖
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Dabas aizsardzības pārvaldes projektu vadītāja S.Eglāja informē, ka zivju resursu
papildināšana Zosnas un Kurjanovas ezerā ir paredzēta tādēļ, ka abi ezeri ir populāra
atpūtas vieta.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka, ņemot vērā to,
ka līdz šim projektā minētajos ezeros zandarti nav introducēti, institūta speciālisti uzskata,
ka pagaidām šīs sugas zivju resursu papildināšana Zosnas un Kurjanovas ezerā nav
nepieciešama.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un S.Eglājas sniegto
informāciju, un pēc domu apmaiņas nolēma noraidīt projektu un neiekļaut to
turpmākajā projektu vērtēšanas procedūrā, jo līdz šim projektā minētajos ezeros
zandarti nav introducēti un institūta speciālisti uzskata, ka pagaidām šīs sugas zivju
resursu papildināšana Zosnas un Kurjanovas ezerā nav nepieciešama.
1.1.52. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums ―Zivju dzīvotņu
kvalitātes uzlabošana un zivju resursu aizsardzība Vitrupē‖
Dabas aizsardzības pārvaldes vecākā valsts vides inspektore I.Hoņavko informē, ka
projektā paredzēts turpināt Vitrupes attīrīšanas darbu, kas tika uzsākts 2011.gadā. Viņa
piebilst, ka, ja projekts tiktu atbalstīts, tad Vitrupes attīrīšana šogad tiktu pabeigta.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
nesniedz informāciju, vai projektā paredzētās darbības ir paredzētas dabas aizsargājamo
teritoriju dabas aizsardzības plānos. R.Medne atzīmē, ka, ja tas tā nav, tad institūts uzskata,
ka ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu vai sugu un biotopu ekspertīzes.
R.Derkačs norāda, ka projekta atbalstīšanas gadījumā tas būtu realizējams un saskaņojams
atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un I.Hoņavko
sniegto informāciju, un pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai
projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
1.1.53. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums ―Lašveidīgo zivju
nārsta un dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Raunas upē‖
Dabas aizsardzības pārvaldes vecākā valsts vides inspektore I.Hoņavko informē, ka
projektā paredzēta Raunas upes attīrīšana, kas ir viena no Gaujas nacionālā parka upēm.
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka projekts
nesniedz informāciju, vai projektā paredzētās darbības ir paredzētas dabas aizsargājamo
teritoriju dabas aizsardzības plānos. R.Medne atzīmē, ka, ja tas tā nav, tad institūts uzskata,
ka ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu vai sugu un biotopu ekspertīzes.
R.Derkačs norāda, ka projekta atbalstīšanas gadījumā tas būtu realizējams un saskaņojams
atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem.
Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un I.Hoņavko
sniegto informāciju, un pēc domu apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai
projekta iesniegumā pieteiktajā finansējuma apjomā.
1.1.54. Aglonas novada domes projekta iesniegums ―Zivju resursu kvalitātes
uzlabošana Aglonas novada ezeros‖
R.Medne iepazīstina padomi ar institūtā sagatavoto atzinumu un norāda, ka līdaku kāpuru
ielaišana ir atbalstāma visos projektā minētajos ezeros, un institūts atbalsta projekta
virzīšanu tālākai vērtēšanai.

22

Padome pieņēma zināšanai R.Mednes sniegto institūta atzinumu un pēc domu
apmaiņas nolēma virzīt projektu tālākai vērtēšanai projekta iesniegumā pieteiktajā
finansējuma apjomā.

2. Zivju fonda pasākuma projektu iesniegumu 2012.gada pirmajā
iesniegšanas kārtā iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu
pieņemšana par projektu finansējumu
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‖
Pēc 2012.gada pirmajā iesniegšanas kārtā Zivju fonda pasākumam „Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā‖ 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 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).
Tā kā kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa pēc
padomes veiktās 10 projektu noraidīšanas un atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas, un šo
projektu sākotnēji pieprasītā finansējuma attiecīgas samazināšanas (76 158,66 Ls) bija
lielāka par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (75 000 Ls), no vērtējuma
rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā finansējuma summā, ievērojot
augstākā saņemtā vērtējuma secību, pilnā apmērā iekļāvās projekti Nr. 1.30., 1.34., 1.41.,
1.45., 1.18., 1.31., 1.29., 1.24., 1.25., 1.36., 1.17., 1.26., 1.12., 1.38., 1.21., 1.19., 1.54.,
1.22., 1.33., 1.49., 1.48., 1.32., 1.11., 1.9., 1.47., 1.16., 1.46., 1.8., 1.37., 1.7., 1.5., 1.27.,
1.4., 1.1., 1.13., 1.53., 1.2., 1.40., 1.6., 1.50., 1.52., 1.3. un 1.14. Attiecīgi, pēc atbalstam
kvalificējušos projektu pieprasītā finansējuma summēšanas, kārtai izsludinātā finansējuma
atlikums veidoja 471,26 Ls, ar kuru bija iespējams daļēji atbalstīt arī viszemāko vērtējumu
saņēmušo projektu Nr.1.10.
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‖ 8.2. 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
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valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā‖ iesniegtajiem
projektu iesniegumiem (augstākā saņemtā vērtējuma secībā):
2.1.2.1.
piešķirt projektam Nr.1.30., Salacgrīvas novada domes projekta
iesniegumam ―Taimiņu mazuļu ielaišana Salacas baseina mazajās
upēs‖ finansējumu 4450,00 Ls (četri tūkstoši četri simti piecdesmit
lati) apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.30.punktā minēto
nosacījumu;
2.1.2.2.
piešķirt projektam Nr.1.34., Nīcas novada domes projekta
iesniegumam ―Zivju resursu pavairošana Bārtas upē Nīcas novadā‖
finansējumu 2605,00 Ls (divi tūkstoši seši simti pieci lati) apmērā;
2.1.2.3.
piešķirt projektam Nr.1.41., Rēzeknes novada pašvaldības
Feimaņu pagasta pārvaldes projekta iesniegumam ―Zivju resursu
pavairošana un atražošana Feimaņu pagasta Feimaņu ezerā‖
finansējumu 3000,00 Ls (trīs tūkstoši lati) apmērā;
2.1.2.4.
piešķirt projektam Nr.1.45., Madonas
novada
pašvaldības
projekta iesniegumam ―Zandarta mazuļu ielaišana Vestienas
pagasta Kāla ezerā‖ finansējumu 2290,00 Ls (divi tūkstoši divi simti
deviņdesmit lati) apmērā, ievērojot, ka projektā netiek ņemta vērā šī
protokola 1.1.45.punktā minētā projekta iesniedzēja līdzfinansējuma
izmaksu pozīcija;
2.1.2.5.
piešķirt projektam Nr.1.18., Saukas dabas parka biedrības
projekta iesniegumam ―Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā‖
finansējumu 2235,00 Ls (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci lati)
apmērā;
2.1.2.6.
piešķirt projektam Nr.1.31., Saulkrastu
novada
domes
iesniegumam ―Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu
novada ūdenstilpēs, 2 kārta‖ finansējumu 3024,11 Ls (trīs tūkstoši
divdesmit četri lati un 11 santīmi) apmērā, ievērojot šī protokola
1.1.31.punktā norādītās atbalstāmās projekta izmaksu pozīcijas un
to atbalsta apmēru;
2.1.2.7.
piešķirt projektam Nr.1.29., Jēkabpils novada pašvaldības
projekta iesniegumam ―Zivju resursu papildināšana Daugavas upē
posmā no Dunavas līdz Dignājai‖ finansējumu 1250,00 Ls (viens
tūkstotis divi simti piecdesmit lati) apmērā, ievērojot šī protokola
1.1.29.punktā
norādīto
projekta
finansējuma
atbalsta
samazinājumu;
2.1.2.8.
piešķirt projektam Nr.1.24., Rēzeknes
novada
pašvaldības
Vērēmu pagasta pārvaldes projekta iesniegumam ―Zivju resursu
atražošana un pavairošana Vērēmu pagasta Adamovas ezerā‖
finansējumu 1485,00 Ls (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit pieci
lati) apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.24.punktā norādīto projekta
finansējuma atbalsta samazinājumu;
2.1.2.9.
piešķirt projektam Nr.1.25., Limbažu novada pašvaldības
projekta iesniegumam ―Zivju resursu pavairošana un atražošana
Lādes ezerā‖ finansējumu 1427,40 Ls (viens tūkstotis četri simti
divdesmit septiņi lati un 40 santīmi) apmērā, ievērojot šī protokola
1.1.25.punktā
norādīto
projekta
finansējuma
atbalsta
samazinājumu;
2.1.2.10. piešķirt projektam Nr.1.36., Valkas novada domes projekta
iesniegumam ―Zivju resursu pavairošana un atražošana Salainī,
Bērzezerā‖ finansējumu 1479,00 Ls (viens tūkstotis četri simti
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septiņdesmit deviņi lati) apmērā, ievērojot šī protokola
1.1.36.punktā norādīto projektā atbalstāmo izmaksu pozīciju;
2.1.2.11. piešķirt projektam Nr.1.17., Rojas novada domes projekta
iesniegumam ―Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē
nepieciešamo vaislinieku nozveja‖ finansējumu 1720,00 Ls (viens
tūkstotis septiņi simti divdesmit lati) apmērā, papildus ievērojot šī
protokola 1.1.17.punktā minēto nosacījumu;
2.1.2.12. piešķirt projektam Nr.1.26., Limbažu
novada
pašvaldības
projekta iesniegumam ―Zivju resursu pavairošana un atražošana
Katvaru ezerā‖ finansējumu 1708,00 Ls (viens tūkstotis septiņi simti
astoņi lati) apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.26.punktā minēto
nosacījumu, kā arī tajā norādīto projekta atbalstāmo izmaksu
pozīciju un projekta finansējuma atbalsta samazinājumu;
2.1.2.13. piešķirt projektam Nr.1.12., Krāslavas novada domes projekta
iesniegumam ―Zivju mazuļu ielaišana Krāslavas novada ezeros‖
finansējumu 2295,00 Ls (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci
lati) apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.12.punktā norādīto projektā
atbalstāmo izmaksu pozīciju;
2.1.2.14. piešķirt projektam Nr.1.38., Priekules
novada
domes
iesniegumam ―Zivju resursu pavairošana un atražošana Priekules
novada publiskajā ūdenstilpē – Prūšu ūdenskrātuvē‖ finansējumu
650,00 Ls (seši simti piecdesmit lati) apmērā, ievērojot šī protokola
1.1.38.punktā
norādīto
projekta
finansējuma
atbalsta
samazinājumu;
2.1.2.15. piešķirt projektam Nr.1.21., Biedrības „Zaņas makšķernieku
klubs‖ projekta iesniegumam ―Zivju resursu pavairošana Zaņas
dzirnavu ūdenskrātuvē‖ finansējumu 549,00 Ls (pieci simti
četrdesmit deviņi lati) apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.21.punktā
minēto nosacījumu un tajā norādīto projekta finansējuma atbalsta
samazinājumu;
2.1.2.16. piešķirt projektam Nr.1.19., Limbažu
novada
pašvaldības
projekta iesniegumam ―Zivju un vēžu resursu pavairošana un
atražošana Limbažu Lielezerā‖ finansējumu 1080,00 Ls (viens
tūkstotis astoņdesmit lati) apmērā, ievērojot šī protokola
1.1.19.punktā norādīto projektā atbalstāmo izmaksu pozīciju;
2.1.2.17. piešķirt projektam Nr.1.54., Aglonas novada domes projekta
iesniegumam ―Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada
ezeros‖ finansējumu 1748,00 Ls (viens tūkstotis septiņi simti
četrdesmit astoņi lati) apmērā;
2.1.2.18. piešķirt projektam Nr.1.22., Ciblas novada pašvaldības projekta
iesniegumam ―Zivju resursu pavairošana Ciblas novada ezeros‖
finansējumu 2802,12 Ls (divi tūkstoši astoņi simti divi lati un 12
santīmi) apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.22.punktā norādīto
projektā atbalstāmo izmaksu pozīciju;
2.1.2.19. piešķirt projektam Nr.1.33., Saulkrastu novada domes projekta
iesniegumam ―Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē
Saulkrastu novada teritorijā‖ finansējumu 3747,84 Ls (trīs tūkstoši
septiņi simti četrdesmit septiņi lati un 84 santīmi) apmērā, ievērojot
šī protokola 1.1.33.punktā norādītās projektā atbalstāmās izmaksu
pozīcijas;
2.1.2.20. piešķirt projektam Nr.1.49., Balvu novada pašvaldības projekta
iesniegumam ―Zivju resursu palielināšana Balvu ezerā‖ finansējumu
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1191,33 Ls (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit viens lats un 33
santīmi) apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.49.punktā norādīto
projektā atbalstāmo izmaksu pozīciju;
2.1.2.21. piešķirt projektam Nr.1.48., Balvu novada pašvaldības projekta
iesniegumam ―Zivju resursu palielināšana Pērkonu ezerā‖
finansējumu 903,10 Ls (deviņi simti trīs lati un 10 santīmi) apmērā,
ievērojot šī protokola 1.1.48.punktā norādīto projektā atbalstāmo
izmaksu pozīciju;
2.1.2.22. piešķirt projektam Nr.1.32., Saulkrastu novada domes projekta
iesniegumam ―Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes
upē Saulkrastu novada teritorijā‖ finansējumu 3163,56 Ls (trīs
tūkstoši viens simts sešdesmit trīs lati un 56 santīmi) apmērā,
ievērojot šī protokola 1.1.32.punktā norādītā projektā atbalstāmās
izmaksu pozīcijas;
2.1.2.23. piešķirt projektam Nr.1.11., Dagdas
novada
pašvaldības
projekta iesniegumam ―Zivju resursu pavairošana Dagdas novada
ūdenstilpēs‖ finansējumu 1037,00 Ls (viens tūkstotis trīsdesmit
septiņi lati) apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.11.punktā norādīto
projektā atbalstāmo izmaksu pozīciju, kā arī, ka projektā netiek
ņemta vērā punktā minētā projekta iesniedzēja līdzfinansējuma
izmaksu pozīcija;
2.1.2.24. piešķirt projektam Nr.1.9., Jaunpils novada domes projekta
iesniegumam ―Zivju resursu atjaunošana Jaunpils ezerā‖
finansējumu 883,00 Ls (astoņi simti astoņdesmit trīs lati) apmērā,
ievērojot šī protokola 1.1.9.punktā norādīto projektā atbalstāmo
izmaksu pozīciju;
2.1.2.25. piešķirt projektam Nr.1.47., Balvu novada pašvaldības projekta
iesniegumam ―Zivju krājumu palielināšana Balvu novada Ploskines
ezerā, Sprūgu ezerā un Lielajā Pokuļevas ezerā‖ finansējumu
1170,00 Ls (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit lati) apmērā,
ievērojot šī protokola 1.1.47.punktā norādīto projektā atbalstāmo
izmaksu pozīciju;
2.1.2.26. piešķirt projektam Nr.1.16., Rēzeknes novada pašvaldības
Mākoņkalna pagasta pārvaldes projekta iesniegumam ―Zivju
resursu pavairošana Viraudas ezerā‖ finansējumu 1903,20 Ls (viens
tūkstotis deviņi simti trīs lati un 20 santīmi) apmērā, ievērojot šī
protokola 1.1.16.punktā norādīto projektā atbalstāmo izmaksu
pozīciju;
2.1.2.27. piešķirt projektam Nr.1.46., Preiļu novada domes projekta
iesniegumam ―Zivju resursu pavairošana un atražošana Pelēču
ezerā‖ finansējumu 1920,00 Ls (viens tūkstotis deviņi simti
divdesmit lati) apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.46.punktā norādīto
projektā atbalstāmo izmaksu pozīciju;
2.1.2.28. piešķirt projektam Nr.1.8., Mērsraga
novada
pašvaldības
projekta iesniegumam ―Zivju resursu pavairošana Mērsraga novada
ūdenstilpēs‖ finansējumu 1830,00 Ls (viens tūkstotis astoņi simti
trīsdesmit lati) apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.8.punktā norādīto
projektā atbalstāmo izmaksu pozīciju;
2.1.2.29. piešķirt projektam Nr.1.37., Biedrības
„Ārdava‖
projekta
iesniegumam ―Krāslavas novada Ārdavas ezera zivju krājumu
papildināšana‖ finansējumu 435,60 Ls (četri simti trīsdesmit pieci
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lati un 60 santīmi) apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.37.punktā
norādīto projektā atbalstāmo izmaksu pozīciju;
2.1.2.30. piešķirt projektam Nr.1.7., Engures novada domes projekta
iesniegumam, ―Engures novada Lapmežciema pagasta Kaņiera
ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana‖ finansējumu
1756,80 Ls (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit seši lati un 80
santīmi) apmērā;
2.1.2.31. piešķirt projektam Nr.1.5., Dobeles novada pašvaldības projekta
iesniegumam ―Dobeles novada Bikstu pagasta Zebrus ezera zivju
krājumu papildināšana‖ finansējumu 2854,80 Ls (divi tūkstoši
astoņi simti piecdesmit četri lati un 80 santīmi) apmērā;
2.1.2.32. piešķirt projektam Nr.1.27., Kocēnu novada domes iesniegumam
―Vēžu resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā‖
finansējumu 2160,00 Ls (divi tūkstoši viens simts sešdesmit lati)
apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.27.punktā norādīto projekta
finansējuma atbalsta samazinājumu;
2.1.2.33. piešķirt projektam Nr.1.4., Talsu novada pašvaldības projekta
iesniegumam ―Talsu novada Ģibuļu pagasta Gulbju ezera zivju
krājumu papildināšana‖ finansējumu 219,60 Ls (divi simti
deviņpadsmit lati un 60 santīmi) apmērā;
2.1.2.34. piešķirt projektam Nr.1.1., Talsu novada pašvaldības projekta
iesniegumam ―Talsu novada Ģibuļu pagasta Spāres ezera zivju
krājumu papildināšana‖ finansējumu 788,12 Ls (septiņi simti
astoņdesmit astoņi lati un 12 santīmi) apmērā;
2.1.2.35. piešķirt projektam Nr.1.13., Daugavpils novada Višķu pagasta
pārvaldes projekta iesniegumam ―Līdaku resursu papildināšana
Luknas ezerā‖ finansējumu 2999,68 Ls (divi tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit deviņi lati un 68 santīmi) apmērā;
2.1.2.36. piešķirt projektam Nr.1.53., Dabas
aizsardzības
pārvaldes
projekta iesniegumam ―Lašveidīgo zivju nārsta un dzīvotņu
kvalitātes uzlabošana Raunas upē‖ finansējumu 1220,00 Ls (viens
tūkstotis divi simti divdesmit lati) apmērā;
2.1.2.37. piešķirt projektam Nr.1.2., Talsu novada pašvaldības projekta
iesniegumam ―Talsu novada Ārlavas pagasta Lubezera zivju
krājumu papildināšana‖ finansējumu 475,80 Ls (četri simti
septiņdesmit pieci lati un 80 santīmi) apmērā, ievērojot šī protokola
1.1.2.punktā norādīto projektā atbalstāmo izmaksu pozīciju;
2.1.2.38. piešķirt projektam Nr.1.40., Riebiņu novada domes projekta
iesniegumam ―Zivju resursu pavairošana Riebiņu novada Bicānu un
Jāšezerā‖ finansējumu 1229,48 Ls (viens tūkstotis divi simti
divdesmit deviņi lati un 48 santīmi) apmērā, ievērojot šī protokola
1.1.40.punktā
norādīto
projekta
finansējuma
atbalsta
samazinājumu;
2.1.2.39. piešķirt projektam Nr.1.6., Auces novada pašvaldības projekta
iesniegumam ―Zivju krājumu papildināšana Auces novada Lielauces
ezerā‖ finansējumu 791,00 Ls (septiņi simti deviņdesmit viens lats)
apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.6.punktā norādīto projekta
finansējuma atbalsta samazinājumu;
2.1.2.40. piešķirt projektam Nr.1.50., Dabas aizsardzības pārvaldes
projekta iesniegumam ―Lašveidīgo zivju un upes nēģu resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs (Pitragupē,
Mazirbes upē, Melnsilupē un Pilsupē) – nārsta vietu atjaunošana un
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ierīkošana‖ finansējumu 1586,00 Ls (viens tūkstotis pieci simti
astoņdesmit seši lati) apmērā;
2.1.2.41. piešķirt projektam Nr.1.52., Dabas aizsardzības pārvaldes
projekta iesniegumam ―Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un
zivju resursu aizsardzība Vitrupē‖ finansējumu 2806,00 Ls (divi
tūkstoši astoņi simti seši lati) apmērā;
2.1.2.42. piešķirt projektam Nr.1.3., Talsu novada pašvaldības projekta
iesniegumam ―Talsu novada Valdemārpils pilsētas un Ārlavas
pagasta Sasmakas ezera zivju krājumu papildināšana‖ finansējumu
634,40 Ls (seši simti trīsdesmit četri lati un 40 santīmi) apmērā,
ievērojot šī protokola 1.1.3.punktā norādīto projektā atbalstāmo
izmaksu pozīciju;
2.1.2.43. piešķirt projektam Nr.1.14., Biedrības „Kukšu ezers" projekta
iesniegumam ―Kukšu ezera zivju resursu pavairošana‖ finansējumu
1024,80 Ls (viens tūkstotis divdesmit četri lati un 80 santīmi)
apmērā, ievērojot šī protokola 1.1.14.punktā norādīto projekta
finansējuma atbalsta samazinājumu;
2.1.2.44. piešķirt projektam Nr.1.10., Vecpiebalgas novada pašvaldības
projekta iesniegumam ―Zivju resursu saglabāšana un pavairošana
Vecpiebalgas novada ezeros IV‖ atlikušo finansējumu (pēc
finansējuma piešķiršanas augstāko vērtējumu saņēmušajiem
atbalstītajiem projektiem) 471,26 Ls (četri simti septiņdesmit viens
lats un 26 santīmi) apmērā, kurš, ievērojot šī protokola
1.1.10.punktā norādīto projektā atbalstāmo izmaksu pozīciju,
izmantojams 2400 gab. līdaku mazuļu iegādei to ielaišanai Alauksta
ezerā, kā arī, ievērojot, ka projektā netiek ņemta vērā šī protokola
1.1.10.punktā minētā projekta līdzfinansējuma pozīcija;
2.1.2.45. noraidīt projektus Nr. 1.15 (pamatojums šī protokola
1.1.15.punktā), Nr. 1.20. (pamatojums šī protokola 1.1.20.punktā),
Nr. 1.23. (pamatojums šī protokola 1.1.23.punktā), Nr. 1.28.
(pamatojums šī protokola 1.1.28.punktā), Nr. 1.35. (pamatojums šī
protokola 1.1.35.punktā), Nr. 1.39. (pamatojums šī protokola
1.1.39.punktā), Nr. 1.42. (pamatojums šī protokola 1.1.42.punktā),
Nr. 1.43. (pamatojums šī protokola 1.1.43.punktā), Nr. 1.44.
(pamatojums šī protokola 1.1.44.punktā) un Nr. 1.51. (pamatojums
šī protokola 1.1.51.punktā).
Padome nolēma, ka projektu Nr. 1.9., 1.11., 1.12., 1.17., 1.18., 1.19., 1.21., 1.22., 1.24.,
1.25., 1.26., 1.29., 1.30., 1.31., 1.32., 1.33., 1.34., 1.36., 1.38., 1.41., 1.45., 1.47., 1.48.,
1.49. un 1.54. 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. 1.2., 1.3., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.14., 1.16.,
1.19., 1.21., 1.22., 1.24., 1.25., 1.26., 1.27., 1.29., 1.31., 1.32., 1.33., 1.36., 1.37., 1.38.,
1.40., 1.46., 1.47., 1.48. un 1.49. 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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3. Dažādi jautājumi
3.1. Par gatavošanos Zivju fonda padomes izbraukuma sēdei Latgalē 2012.gada
maijā
Padomes loceklis M.Švarcs informēja padomes locekļus, ka padomes izbraukuma
sēde Latgalē varētu notikt 2012.gada 27. un 28.aprīlī un apņēmās sīkāku informāciju
par paredzēto izbraukuma sēdi sniegt padomes sekretariātam tālākai izplatīšanai
padomes locekļiem.
3.2. Par kafijas paužu nodrošināšanu Zivju fonda padomes locekļu darba
veikšanai padomes sēžu laikā
Padome nolēma uzdot padomes sekretariātam Zivju fonda administratīvajiem izdevumiem
paredzētā finansējuma ietvaros nodrošināt Zivju fonda padomes sēdēs, kuru plānotais
ilgums ir četras un vairāk stundas, kafijas pauzes (minerālūdens, kafija, tēja, cepumi)
padomes locekļu sekmīgāka darba veikšanai.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis
Parakstīts Rīgā, 25.04.2012.

J.Ābele

