PROTOKOLS
Rīgā
2016.gada 12.aprīlī

Nr.4.1-28e/4/2016
Zivju fonda padomes 170. sēde

Sēdes sākums 2016.gada 7.aprīlī, plkst.10:00
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi J.Lagūns, G.Korņilovs, E.Šmite, D.Vilkaste, V.Gabrāns, A.Bērziņš,
Ē.Urtāns, A.Rozefelds. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi T.Trubača, M.Švarcs,
A.Maldups.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2016.gadā.
2. Pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem
3. Pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
4. Dažādi jautājumi
4.1. par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” vēstuli par avansa
piešķiršanu projektam;

Sēdi vadīja: padomes vadītājs N.Riekstiņš.
Sēdi protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecākais referents, Zivju fonda padomes
sekretariāta pārstāvis.
N.Riekstiņš vaicā padomes locekļiem, vai viņiem nav iebildumu pret iepriekš izsūtīto
padomes sēdes darba kārtību. Nevienam no padomes locekļiem nav iebildumu, un
padomes sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.
1. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2016.gadā
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju
fonda dotācijas veidošanai 2016.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi uz 05.04.2016.

veido 370 814 EUR jeb 40,1% no 2016.gada ieņēmumu plāna, kas ir vairāk nekā
ieņēmumu plānā prognozētais apjoms.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2016. līdz
05.04.2016.” un pieņēma to zināšanai.
2. Pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem
N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 17 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākumam „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”.
Pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 170 748,05
EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 120 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos
pieprasītais finansējums ievērojami pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā
izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru. N.Riekstiņš informē par padomes 2016.gada
19.janvāra sēdē (protokols Nr. 4.1-28e/1/2016, 3.punkts) apstiprināto un projektu
iesniegšanas kārtā izsludināto nosacījumu, ka no pasākumam paredzētajiem
līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim video projektiem (televīzijas
raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas utml.).
Pasākuma projektu iesniegumu 2016.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un atbildes uz
padomes locekļu jautājumiem, kā arī padomes locekļu D.Vilkastes (projekts Nr.1.1.,
1.11., 1.12., 1.16.), A.Rozefelda (projekts Nr.1.2., 1.5.), A.Maldupa (projekts Nr.1.3.,
1.15.), V.Gabrāna (projekts Nr.1.4., 1.7., 1.8.), M.Švarca (projekts Nr.1.6., 1.10.
1.17.), G.Korņilova (projekts Nr.1.9., 1.14.) un J.Lagūna (projekts Nr.1.13.)
sagatavotos atzinumus par iesniegtajiem projektiem.
Par projektu iesniegumiem (projektu nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt
šī protokola 3.punktā) informāciju sniedz sekojoši projektu iesniedzēju pārstāvji:
1) projekts Nr.1.1. – K.Laizāns, Daugavpils pilsētas domes vides inženieris;
2) projekts Nr.1.2. – J.Skulte, biedrības “C.Albula” valdes priekšsēdētājs;
3) projekts Nr.1.3. – F.Klagišs, biedrības “Vides inspektoru apvienība” valdes
loceklis;
4) projekts Nr.1.4. – N.Grabovskis, biedrības “Latvijas Makšķerēšanas sporta
federācija” valdes loceklis;
5) projekts Nr.1.5. – G.Kočāns, biedrības “Liepājas 15.vidusskolas atbalsta
biedrība” pilnvarotais pārstāvis;
6) projekts Nr. 1.6. – I.Luksts, Krustpils novada pašvaldības vides inspektors;
7) projekts Nr.1.7., 1.8. – M.Olte, interneta portāla ‘nomad.lv’ veidotājs;
8) projekts Nr.1.9. – I.Soma, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības
centra “Ziemeļvidzeme” vadītāja;
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9) projekts Nr.1.10. – M.Vīle-Bērziņa, Kokneses novada domes projektu
vadītāja;
10) projekts Nr.1.11. – I.Sūniņa, biedrības “Vidzemes inovāciju instruments”
projektu vadītāja;
11) projekts Nr.1.12. – M.Vāvere, Biedrības “Neformālās izglītības ekspertu
asociācija” projektu vadītājs;
12) Projekts Nr1.13. – E.Sproģis, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles
departamenta Iekšējo ūdeņu kontroles daļas vadītājs;
13) Projekts Nr.1.14. – L.Buholce, nodibinājuma "Vides risinājumu institūts"
zinātniskā asistente;
14) projekts Nr.1.15. – A.Grīnbergs, biedrības “Makšķernieku organizāciju
sadarbības padome” valdes loceklis;
15) projekts Nr.1.16. – Z.Dimanta-Svilpe, biedrības „Darīsim paši!” koordinatore;
16) projekts Nr.1.17. – A.Maršāns, biedrības "Latvijas ūdens resursu attīstības
asociācija" valdes priekšsēdētājs.
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma nevirzīt tālākai vērtēšanai
projektus Nr.1.12. un 1.14., kā arī virzīt vērtēšanai ar daļēju Zivju fonda finansējumu
šādus projektu iesniegumus: Nr.1.2., 1.11., 1.15. un 1.17. (iemeslus projektu
noraidīšanai un nevirzīšanai tālākai vērtēšanai un atsevišķu projektu daļējā
finansējuma apjomus skatīt lēmumos par attiecīgajiem projektiem šī protokola
3.punktā).
Padomes loceklis V.Gabrāns projektu apspriešanas gaitā izsaka īpašu viedokli
attiecībā uz projektiem, kuros paredzēta Ministru kabineta 22.12.2015.noteikumu
Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk –
Makšķerēšanas noteikumi) izdošana drukātā veidā (projekti Nr.1.1., 1.3. un 1.15.), jo
uzskata, ka Makšķerēšanas noteikumu izdošana papīra formātā nebūtu atbalstāma pēc
būtības tāpēc, ka, pieņemot jaunus šo noteikumu grozījumus, noteikumu vecā
redakcija vairs nebūs atbilstoša. Tāpat V.Gabrāns uzskata, ka projektā Nr.1.15.
plānotai Makšķerēšanas noteikumu sagatavošanai un iespiešanai, salīdzinot ar
projektā Nr.1.3. paredzēto Makšķerēšanas noteikumu un komentāru izdošanu
„Latvijas avīzes Makšķernieka gadagrāmatas 2017” ietvaros, no Zivju fonda
līdzekļiem tiek pieprasīts ievērojami lielāks finansējums.
Savukārt padomes locekle E.Šmite, kā arī citi padomes locekļi uzskata, ka ir daudz
makšķernieku, īpaši vecāka gadagājuma ļaudis, kuriem Makšķerēšanas noteikumu
pieejamība papīra formātā ir ļoti svarīga, jo šie makšķernieki aktīvi neizmanto
internetu vai arī tiem vispār nav pieejami interneta resursi.

3. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
Pēc 2016.gada iesniegšanas kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumam „ Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” iesniegto projektu apspriešanas padome
pāriet pie projektu iesniegumu vērtēšanas procedūras.

3

Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras aizpilda un paraksta
apliecinājumus par personīgo neieinteresētību vai sevis atstatīšanu no konkrētu
projektu vērtēšanas un iesniedz tos padomes sekretariātam.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas saskaņā ar padomes sekretariāta veikto
projektu iesniegumu vērtēšanas datu apkopojumu, pasākumam „ Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī
protokola pielikumā atspoguļoto novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu
vērtētāju skaitu).
Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa pēc
padomes veiktās atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas un šo projektu sākotnēji
pieprasītā finansējuma attiecīgas samazināšanas (projekti Nr. 1.2., 1.11., 1.15. un
1.17.), kā arī divu projektu noraidīšanas un nevirzīšanas tālākai vērtēšanai (projekti
Nr.1.12. un 1.14.) bija lielāka (137 603,88 EUR) par pasākuma iesniegšanas kārtai
pieejamo finansējumu (120 000 EUR).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā
finansējuma summā (ņemot vērā projektu apspriešanā padomes veikto pieprasītā
finansējuma samazināšanu projektiem Nr. 1.2., 1.11., 1.15. un 1.17.) un ievērojot
padomes 2016.gada 19.janvāra sēdē (protokols Nr. 4.1-28e/1/2016, 3.punkts)
apstiprināto atbalsta pasākuma nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena
atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo
atbalsta apmēru 25 000 EUR, un no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var
tikt piešķirts ne vairāk kā trim video projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi
internetā, videofilmas utml.), kā arī ņemot vērā augstākā saņemtā vērtējuma secību,
atbalsta pasākumam pieejamajā finansējuma apjomā neiekļāvās vērtēšanai virzītais
projekts Nr. 1.17. (viens no četriem video projektiem ar zemāko savstarpējo
novērtējumu).
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29.pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388
„Zivju fonda nolikums” 8.5.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādu
lēmumu par finansējuma piešķiršanu pasākumam „Sabiedrības informēšanas
pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
3.1.

Projekts Nr.1.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas
ūdensobjektu zivju resursu aizsardzībai”

1) Piešķirt projektam finansējumu 3 919,92 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
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Projekts Nr.1.2. Biedrības "C.ALBULA" projekta iesniegums „Bērnu un
jauniešu izglītošana par dabā esošajām ekosistēmām un to savstarpējām
mijiedarbībām”

3.2.

1) Neatbalstīt projektā paredzētās datortehnikas un datoru aprīkojuma iegādi un
piešķirt projektam daļēju finansējumu 679,89 EUR apmērā, kas nodrošina
interaktīvas WEB bāzēta aplikācijas izveidi, ņemot vērā, ka tiek saglabāts
Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta līdzfinansējums.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda
padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
Projekts Nr.1.3. Biedrības "Vides inspektoru apvienība" projekta
iesniegums „MK noteikumu "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi Nr.800 (22.12.2015.) un komentāru izdošana "Latvijas
avīzes Makšķernieku gadagrāmatā 2017"”

3.3.

1) Piešķirt projektam finansējumu 1 839,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam sagatavoto teksta materiālu pirms publicēšanas saskaņot
ar Valsts vides dienestu un Zemkopības ministriju.
3) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.4.

Projekts Nr.1.4. Biedrības "Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācija"
projekta iesniegums „Televīzijas raidījums "Makšķerēšanas noslēpumi"
TV kanālā RE TV"”

1) Piešķirt projektam finansējumu 25 000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda
padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
detalizētu projekta īstenošanas izmaksu sadalījumu (izmaksu pozīcijas
sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem).
3) Piešķirt projektam avansu 10 000 EUR apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma pēc līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu, kā arī atbalstīt
iespēju veikt projektam starpmaksājumu 5000 EUR apmērā līdz 2016.gada
1.augustam, ja konkrētais projekta posms tiktu īstenots un pēc tā īstenošanas
būtu radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts,
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kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un šādu starpmaksājumu
paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.5.

Projekts Nr.1.5. Biedrības “Liepājas 15.vidusskolas atbalsta biedrība”
projekta iesniegums „Skolēnu vasaras nometne Apaļais jūrasgrundulis 2016"”

1) Piešķirt projektam finansējumu 3 051,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.6.

Projekts Nr.1.6. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana Krustpils novada
ūdenstilpju zivju resursu saudzīgai izmantošanai 2016.gadā”

1) Piešķirt projektam finansējumu 1 432,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.7.

Projekts Nr.1.7. Biedrības "Makšķernieku klubs OSPREY" projekta
iesniegums „Informatīvi - izglītojoši TV raidījumi "Makšķerē ar Olti"
un "Jūrā ar Olti"”

1) Piešķirt projektam finansējumu 14 930,28 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma pēc līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu, kā arī atbalstīt
iespēju veikt projektam starpmaksājumu 30% apmērā no kopējā projektam
piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta posms tiktu īstenots un pēc tā
īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās
darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un šādu
starpmaksājumu paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.8.

Projekts Nr.1.8. Biedrības "Ziemeļu puse" projekta iesniegums
„Informatīvi - izglītojoša TV filma "Forele un Brālēns"”

1) Piešķirt projektam finansējumu 10 406,80 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma pēc līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu, kā arī atbalstīt
iespēju veikt projektam starpmaksājumu 30% apmērā no kopējā projektam
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piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta posms tiktu īstenots un pēc tā
īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās
darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un šādu
starpmaksājumu paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.9.

Projekts Nr.1.9. Dabas aizsardzības pārvaldes projekta iesniegums
„Lasis godā celts!”

1) Piešķirt projektam finansējumu 18 000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda
padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
detalizētu projekta īstenošanas izmaksu sadalījumu (izmaksu pozīcijas
sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem).
3) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
3.10. Projekts Nr.1.10. Kokneses novada domes projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšanas pasākumi par Kokneses novada ūdenstilpju
zivju resursiem, to saglabāšanu un aizsardzību”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt projekta iespējami plašu publicitāti.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.11. Projekts Nr.1.11. Biedrības "Vidzemes inovāciju instruments" projekta
iesniegums „Bērni un zivju aizsardzība”
1) Piešķirt projektam daļēju finansējumu 15 549,60 EUR apmērā, kas nodrošina
šādu projekta izmaksu pozīciju realizēšanu, ņemot vērā, ka tiek saglabāts
Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta līdzfinansējums:
- izstrādāts saturs 30 epizodēm, teksti, multiplikācijas varoņi (5676,00
EUR);
- izveidotas 30 multiplikācijas epizodes, katra ne garāka kā 3 minūtes ar
ierunātiem dialogiem jeb tekstiem balstoties uz saturu, lai būtu viegli
uztverams (8782,40 EUR);
- izveidota interneta vietne, publicēti materiāli izveidotajā interneta vietnē
un Youtube vietnē. (izstrādāta 1 mājas lapa, ievietoti 30 multiplikācijas
materiāli mājas lapā un Youtube) (1091,20 EUR).
2) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda
padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
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apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.12. Projekts Nr.1.12. Biedrības "Neformālās izglītības ekspertu asociācija"
projekta iesniegums “Zivju resursu un ūdenstilpju teritoriju aizsardzība,
izmantojot brīvprātīgo kustību un tehnoloģiju atbalstu”
Vienprātīgi noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas
procedūrā, jo Valsts vides dienesta pārziņā jau ir projektā iecerētajai sistēmai līdzīga
mobilā lietotne “Vides SOS”, tādēļ vēl vienas šādas sistēmas izveide nebūtu
attaisnojama no valsts budžeta finansējuma lietderīgas izlietošanas viedokļa.
3.13. Projekts Nr.1.13. Valsts vides dienesta projekta iesniegums „Sabiedrības
informēšana par Valsts vides dienesta veikto makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību, kā arī zvejas noteikumu kontroli Latvijā
2016.gadā”
Piešķirt projektam finansējumu 1 633,50 EUR apmērā,
3.14. Projekts Nr.1.14. Nodibinājuma "Vides risinājumu institūts" projekta
iesniegums “Makšķernieku informēšana par Kāla ezera zivīm, to
augšanu un barošanos caur aktīvu sabiedrības iesaisti zivju sugu
monitoringā”
Vienprātīgi noraidīt projektu un neiekļaut to turpmākajā projektu vērtēšanas
procedūrā kā neatbilstošu Zivju fonda pasākuma „Sabiedrības informēšanas pasākumi
par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” mērķim, jo projekta izdevumi pamatā ir saistīti ar monitoringa un
pētījumu nodrošināšanu un projekta iesniedzēju pētnieku atalgojumu, nevis
sabiedrības informēšanas aktivitātēm.
3.15. Projekts Nr.1.15. Biedrības "Makšķernieku organizāciju sadarbības
padome" projekta iesniegums „Jauno makšķerēšanas noteikumu un
makšķernieka kodeksa publicēšana”
1) Ievērojot pasākuma kārtai izsludinātā finansējuma ierobežoto apmēru un
projekta iesniedzēja pārstāvja pausto gatavību projektu īstenot arī ar
samazinātu finansējumu, piešķirt projektam daļēju finansējumu 15 000,00
EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt projektā paredzētās brošūras nodrukāšanu
vismaz 45 000 eksemplāros.
3) Projekta iesniedzējam sagatavoto teksta materiālu pirms publicēšanas saskaņot
ar Valsts vides dienestu un Zemkopības ministriju.
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4) Atbalsta saņēmējam noslēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta
īstenošanu.
5) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda
padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
3.16. Projekts Nr.1.16. Biedrības "Darīsim paši" projekta iesniegums
„Tematisks izdevums "Pazīsti, atbalsti, sargā!"”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 039,89 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
3.17. Projekts Nr.1.17. Latvijas ūdens resursu attīstības asociācijas projekta
iesniegums „Zivsaimniecība Ādažu novadā. Vakar…šodien…rīt”
Nepiešķirt projektam finansējumu, ievērojot kārtai izsludinātā kopējā pieejamā
finansējuma ierobežoto apmēru un padomes 2016.gada 19.janvāra sēdē (protokols Nr.
4.1-28e/1/2016, 3.punkts) apstiprināto un ar projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu
izsludināto nosacījumu, ka no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt
piešķirts ne vairāk kā trim video projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā,
videofilmas utml.), sakarā ar pieejamā finansējuma piešķiršanu trim citiem video
projektiem (divi televīzijas raidījumi un viena videofilma) ar augstāku savstarpējo
novērtējumu.

4. Dažādi jautājumi
4.1.

par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” vēstuli par avansa
piešķiršanu projektam

Padome nolēma piekrist biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”
06.04.2016.iesniegumā izteiktajam lūgumam un piešķirt projektam „Biedrības biedru
un sadarbības partneru dalība starptautiskās apmācībās Zviedrijā par lašveidīgo zivju
resursu ekonomiski pamatotu aizsardzību un atražošanu” (padomes 22.03.2016.sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/3/2016, 3.1.1.apakšpunkts) avansu 50% apmērā no kopējā
projektam piešķirtā finansējuma.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Sēdes protokolētājs,
Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvis

J.Ābele
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