PROTOKOLS
Rīgā
2020. gada 2. decembrī

Nr. 4.1-28e/13/2020

Zivju fonda padomes 202. sēdes (attālināti) protokols
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N. Riekstiņš un
padomes locekļi I. Bārtule, E. Šmite, I. Lielmanis, A. Bērziņš, V. Gabrāns, D. Vilkaste,
E. Burģelis, D. Ustups, V. Šantars. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi M. Švarcs,
Ē. Urtāns.
1. Zivju fonda padomes sēdes (attālināti) norises procedūra
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3. kārtai iesniegto
projektu apspriešana.
3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 3. kārtai iesniegto
projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu.
4. Dažādi jautājumi:
4.1. par biedrības “Sporta makšķerēšanai” iesniegumu par projekta “Informatīvi
izglītojošs raidījums - īsfilma “Copes Garša” TV kanālā Sporta centrs un
internetā” īstenošanas termiņa pagarināšanu;
4.2. par Krustpils novada pašvaldības vēstuli par projekta īstenošanas termiņa
pagarināšanu;
4.3. par Daugavpils novada domes vēstuli par projekta “Zivju resursu pavairošana
ar līdaku mazuļiem Smiļģiņu ezerā” neīstenošanu;
4.4. par Rēzeknes novada pašvaldības vēstuli par finanšu līdzekļu ietaupījumu
projekta “Lubāna ezera zivju krājumu papildināšana” īstenošanas rezultātā;
4.5. par Lauku atbalsta dienesta informāciju par finanšu līdzekļu ietaupījumu
Daugavpils novada domes projekta “Zivju resursu pavairošana ar zandartu
mazuļiem Vīragnas ezerā” īstenošanas rezultātā.

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.

1. Zivju fonda padomes sēdes (attālināti) norises procedūra
Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot slimības Covid19 izplatību, padomes sekretariāts 2020.gada 27. novembrī Zivju fonda padomes
locekļiem elektroniski nosūtīja N. Riekstiņa ierosinājumu noturēt Zivju fonda padomes
sēdi attālināti videokonferenču platformā “Zoom”, sniedzot elektroniskajā vēstulē arī
neklātienes sēdes norises procedūras aprakstu (šī protokola 1. pielikums). N. Riekstiņš
piedāvāja padomes sēdi noturēt 2020. gada 30. novembrī. Nevienam no padomes
locekļiem nebija iebildumu pret N. Riekstiņa piedāvāto neklātienes padomes sēdes
norises procedūru.
2020.gada 30. novembrī visiem padomes locekļiem elektroniski tika nosūtīti attiecīgo
padomes locekļu sniegtie atzinumi par konkrētajiem projektiem, projektu vērtēšanas
veidlapas, apliecinājuma forma par neieinteresētību iesniegtajos projektos, padomes
sekretariāta sagatavotā pārskata tabula ar informāciju par visiem projektiem un citi
sēdes dokumenti, lai palīdzētu padomes locekļiem veikt projektu vērtēšanas procedūru.
Tāpat elektroniski tika sniegta informācija, ka padomes sēdē pasākuma “Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība” 2020. gada projektu iesniegšanas trešajā kārtā tiks izskatīti 12
projektu iesniegumi. Padomes sekretariāts arī sniedza informāciju, ka atsevišķu
iepriekš apstiprināto projektu neīstenošanas vai daļējas īstenošanas rezultātā ir
izveidojies papildus Zivju fonda līdzekļu atlikums 8103,32 EUR apmērā (šajā
finansējuma atlikumā ierēķināts arī fonda līdzekļu atlikums, kas radies šī protokola
4.3. – 4.5. apakšpunktā norādīto projektu neīstenošanas rezultātā).
Padome vienprātīgi nolēma Zivju fonda līdzekļu atlikumu (8103,32 EUR), kas tika
norādīts padomes sekretariāta sniegtajā informācijā, papildus iedalīt pasākuma
“Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2020. gada projektu iesniegšanas
trešajā kārtā izsludinātajam finansējuma apjomam (20 000 EUR), kas ļautu
piešķirt finansējumu tiem pasākuma kārtai iesniegtajiem un padomes pozitīvu
novērtējumu saņēmušajiem projektiem, kuriem, ievērojot projektu rindošanas
secību, pēc kārtai izsludinātā finansējuma piešķiršanas augstāk novērtētajiem
projektiem, pietrūktu projektu iesniegšanas kārtā izs ludinātā finansējuma.
Tādā veidā pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir
65 502,88 EUR, bet pasākumam kārtā izsludinātais un no projektu īstenošanā
neizmantotā atlikuma pieejamais atbalsta apmērs kopā var sastādīt tikai
28 103,32 EUR, tai skaitā 20 000 EUR pasākuma kārtai izsludinātais finansējums un
8103,32 EUR atlikums no projektu īstenošanas. Tādējādi pasākumam iesniegtajos
projektos pieprasītais finansējums ievērojami pārsniedz šī pasākuma projektu
iesniegumu kārtā izsludināto un no projektu īstenošanā neizmantotā atlikuma pieejamo
atbalsta apmēru.
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2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” 3. kārtai iesniegto projektu apspriešana
Pasākuma projektu iesniegumu 2020.gada kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā
padomes locekļi uzklausīja padomes locekļu D. Vilkastes (projekts Nr.1), E.Šmites
(projekti no Nr. 2 līdz Nr.10, un Nr. 12) un I. Bārtules (projekts Nr.11) sagatavotos
atzinumus par iesniegtajiem projektiem.
N.Riekstiņš, atbilstoši E.Šmites sniegtajam atzinumam, ierosina neatbalstīt un nevirzīt
tālākai vērtēšanai projektu Nr. 7 (Burtnieku novada pašvaldības projekta iesniegums
“Zivju resursu aizsardzība Burtnieku novada ūdenstilpēs 2020.gadā”), jo šis projekts
neatbilst pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” mērķim.
Tāpat N.Riekstiņš, ņemot vērā projekta Nr. 1 (Zemkopības ministrijas projekta
iesniegums “Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas
(LZIKIS) publiskā portāla vides pielāgošana izmantošanai mobilajās ierīcēs”) projekta
vadītājas O. Adamenko 30.11.2020. e-pasta ziņu par to, ka Zemkopības ministrija vēlas
precizēt iesniegtā projekta pieteikuma ietvaros paredzētos uzdevumus, un sakarā ar
projekta īstenošanas īso termiņu, ierosina projektā Nr. 1 svītrot darba uzdevumu
“Nodrošināt LZIKIS publiskā portāla darbības iespēju arī bez interneta, zvejas žurnālu
datu ievadīšanai arī apstākļos, kad mobilā tīkla pārklājums nav pieejams”, jo to projekta
īstenošanas laikā nav iespējams izpildīt. Vienlaikus pārējo projekta uzdevumu
īstenošanai nepieciešams lielāks cilvēkresursu (darba stundu) ieguldījums, līdz ar to
lūdz plānotās projekta kopējās izmaksas atstāt bez izmaiņām.
Padome projektu elektroniskās saziņas apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma
nevirzīt tālākai vērtēšanai projektu Nr. 7 (projekta noraidīšanas iemeslus skatīt
lēmumā par attiecīgo projektu šī protokola 3.7. apakšpunktā).
Tāpat Padome atbalstīja Zemkopības ministrijas projekta vadītājas lūgumu par
izmaiņām projekta Nr. 1 darba uzdevumos (izslēdzot pozīciju “Nodrošināt LZIKIS
publiskā portāla darbības iespēju arī bez interneta, zvejas žurnālu datu ievadīšanai arī
apstākļos, kad mobilā tīkla pārklājums nav pieejams”), bet nemainot iesniegtā projekta
kopējās izmaksas (padomes lēmumu skatīt šī protokola 3.1. punktā), kā arī projektu
apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma tālākai vērtēšanai attiecīgajos projektos pieteiktā
finansējuma apmērā, virzīt projektu iesniegumus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 un 12.

3. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” 3. kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu
pieņemšana par projektu finansējumu
Padome elektroniskās saziņas ceļā 2020.gada 30. novembrī veic projektu iesniegumu
vērtēšanas procedūru projektiem, kas tika iesniegti 2020.gada trešajā kārtā Zivju fonda
pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras uzsākšanas aizpilda, paraksta un
elektroniski nosūta padomes sekretariātam apliecinājumus, ka nav tādu apstākļu, kuru
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dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētu projektu vērtēšanā vai ka viņi ir
saistīti ar kādu projektu iesniedzējiem, un iesniedz apliecinājumus padomes
sekretariātam.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas padomes locekļi 2020.gada 30. novembrī
elektroniski nosūta padomes sekretariātam savas projektu vērtēšanas veidlapas.
Saskaņā ar padomes sekretariāta veikto projektu iesniegumu vērtēšanas datu
apkopojumu, pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes
vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” iesniegtie projektu
iesniegumi saņēma šī protokola 2. pielikumā atspoguļoto novērtējumu (punktu
kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).
Kopējā vērtēšanai virzīto 11 projektu finansējuma summa (64 252,88) bija lielāka par
pasākuma iesniegšanas kārtai izsludināto finansējumu (20 000 EUR) un saskaņā ar šī
protokola 1. punktu no projektu īstenošanā neizmantotā atlikuma papildus iedalīto
finansējumu (8103,32 EUR) – kopsummā 28 103,32 EUR.
Līdz ar to, no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā un
papildus iedalītajā finansējuma summā iekļāvās projekti Nr. 2, 3, 5, 6, 8, 11, projektam
Nr. 4 atlika daļējs finansējums 5821,34 EUR, kurš nebija pietiekams tajā paredzētā
mērķa sasniegšanai, bet projektiem Nr. 1, 9, 10 un 12 kārtai pieejamā finansējuma
nepietika.
Tomēr, lai esošajā situācijā, kas saistīta ar slimības Covid-19 ierobežošanai
noteiktajiem ierobežojumiem, veicinātu zivju resursu aizsardzības pasākuma
īstenošanas iespējas, padome vienprātīgi nolēma atstāt rezervē kārtai
izsludinātajā finansējuma summā neiekļāvušos projektus Nr. 1, 4, 9, 10 un 12,
ievērojot to rindošanas secību, kas dotu padomei iespēju lemt par līdzekļu
papildus iedalīšanu šiem projektiem vēlāk 2020. gadā, kad, iespējams, proje ktu
neīstenošanas vai daļējas īstenošanas rezultātā izveidotos papildus Zivju fonda
finansējuma atlikums, vai arī, ja šāds atlikums 2020. gadā neveidotos vai arī 2020.
gadā nepietiktu laika šo projektu īstenošanai, izskatīt iespēju pieņemt lēmumu par
finansējuma piešķiršanu šiem projektiem 2021. gadā no Zivju fonda 2021. gadam
piešķirtās valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29. pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju
fonda nolikums” 8.3. apakšpunktu, Zivju fonda padome , ievērojot kārtai
izsludināto un papildus iedalīto finansējumu, pieņēma šādus lēmumus par
finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākuma „Zivju resursu aizsardzības
pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” 3. kārtai
iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
3.1.Projekts Nr. 1 Zemkopības ministrijas projekta iesniegums „Latvijas
Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas
(LZIKIS) publiskā portāla vides pielāgošana izmantošanai mobilajās
ierīcēs”
1) Svītrot projekta darba uzdevumu “Nodrošināt LZIKIS publiskā portāla darbības
iespēju arī bez interneta, zvejas žurnālu datu ievadīšanai arī apstākļos, kad
mobilā tīkla pārklājums nav pieejams”.
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2) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai
izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā
finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu.
3) Lemt par līdzekļu papildus iedalīšanu projektam vēlāk 2020. gadā, kad,
iespējams, projektu neīstenošanas vai daļējas īstenošanas rezultātā izveidotos
papildus Zivju fonda finansējuma atlikums, vai arī, ja šāds atlikums 2020. gadā
neveidotos vai arī 2020. gadā nepietiktu laika šī projekta īstenošanai, izskatīt
iespēju pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu šim projektam 2021. gadā
no Zivju fonda 2021. gadam piešķirtās valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Ja
nav iespēja realizēt projektu 2020. gadā, tad projekta iesniedzējs iesniedz
padomei apliecinājumu, ka projektu varēs īstenot 2021. gadā.
3.2.Projekts Nr. 2 Kuldīgas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3000,00 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.
3.3. Projekts Nr. 3 Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2020. gadā,
3. kārta”
1) Piešķirt projektam finansējumu 700,00 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.
3.4. Projekts Nr. 4 Gulbenes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošana”
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai
izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā
finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu.
2) Lemt par līdzekļu papildus iedalīšanu projektam vēlāk 2020. gadā, kad,
iespējams, projektu neīstenošanas vai daļējas īstenošanas rezultātā izveidotos
papildus Zivju fonda finansējuma atlikums, vai arī, ja šāds atlikums 2020. gadā
neveidotos vai arī 2020. gadā nepietiktu laika šī projekta īstenošanai, izskatīt
iespēju pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu šim projektam 2021. gadā
no Zivju fonda 2021. gadam piešķirtās valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Ja
nav iespēja realizēt projektu 2020. gadā, tad projekta iesniedzējs iesniedz
padomei apliecinājumu, ka projektu varēs īstenot 2021. gadā.
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3.5. Projekts Nr. 5 Reģionālās pašvaldības policijas projekta iesniegums
„Valsts atbalsta saņemšana zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem "Par divu videokameru (ar SD kartēm) iegādi"”
1) Piešķirt projektam finansējumu 800,00 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. 6 Siguldas novada domes projekta iesniegums „Iekšējo
ūdeņu bioloģisko resursu saglabāšana un aizsardzība Siguldas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 6 562,50 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. 7 Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums „1000
rindiņas par roņiem, zvejniekiem un zivīm”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
11.1 un 11.1 4. punktu nepiešķirt atbalstu Salacgrīvas novada domes projekta
iesniegumam „1000 rindiņas par roņiem, zvejniekiem un zivīm” un nevērtēt šo
projektu, jo projektā paredzētās darbības neatbilst zivju aizsardzības pasākumam. Par
projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu pieņēma visi Zivju fonda padomes
locekļi, kas piedalījās Zivju fonda padomes sēdē.
3.8. Projekts Nr. 8 Burtnieku novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzība Burtnieku novada ūdenstilpēs 2020.gadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 625,48 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.
3.9. Projekts Nr. 9 Alojas novada dome s projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā, 3.kārta”
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai
izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā
finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu.
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2) Lemt par līdzekļu papildus iedalīšanu projektam vēlāk 2020. gadā, kad,
iespējams, projektu neīstenošanas vai daļējas īstenošanas rezultātā izveidotos
papildus Zivju fonda finansējuma atlikums, vai arī, ja šāds atlikums 2020. gadā
neveidotos vai arī 2020. gadā nepietiktu laika šī projekta īstenošanai, izskatīt
iespēju pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu šim projektam 2021. gadā
no Zivju fonda 2021. gadam piešķirtās valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Ja
nav iespēja realizēt projektu 2020. gadā, tad projekta iesniedzējs iesniedz
padomei apliecinājumu, ka projektu varēs īstenot 2021. gadā.
3.10. Projekts Nr. 10 Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekta iesniegums
„Grozāmās IP kameras piegāde un uzstādīšana zivju resursu
aizsardzībai Daugavā, Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā”
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai
izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā
finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu.
2) Lemt par līdzekļu papildus iedalīšanu projektam vēlāk 2020. gadā, kad,
iespējams, projektu neīstenošanas vai daļējas īstenošanas rezultātā izveidotos
papildus Zivju fonda finansējuma atlikums, vai arī, ja šāds atlikums 2020. gadā
neveidotos vai arī 2020. gadā nepietiktu laika šī projekta īstenošanai, izskatīt
iespēju pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu šim projektam 2021. gadā
no Zivju fonda 2021. gadam piešķirtās valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Ja
nav iespēja realizēt projektu 2020. gadā, tad projekta iesniedzējs iesniedz
padomei apliecinājumu, ka projektu varēs īstenot 2021. gadā.
3.11. Projekts Nr. 11 Dabas aizsardzības pārvalde s projekta iesniegums
„Efektīva un mūsdienīga īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzība
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”
1) Piešķirt projektam finansējumu 8 594,00 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.
3.12. Projekts Nr. 12 Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzība Limbažu novada ezeros ”
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 11. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai
izsludinātā kopējā pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā
finansējuma piešķiršanu projektiem ar augstāku savstarpējo novērtējumu.
2) Lemt par līdzekļu papildus iedalīšanu projektam vēlāk 2020. gadā, kad,
iespējams, projektu neīstenošanas vai daļējas īstenošanas rezultātā izveidotos
papildus Zivju fonda finansējuma atlikums, vai arī, ja šāds atlikums 2020. gadā
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neveidotos vai arī 2020. gadā nepietiktu laika šī projekta īstenošanai, izskatīt
iespēju pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu šim projektam 2021. gadā
no Zivju fonda 2021. gadam piešķirtās valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Ja
nav iespēja realizēt projektu 2020. gadā, tad projekta iesniedzējs iesniedz
padomei apliecinājumu, ka projektu varēs īstenot 2021. gadā.
Padome papildus par pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
2020. gada 3. kārtā iesniegtajiem projektiem nolēma:
1) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 3. punktā
norādītajiem projektiem tiek iesniegts avansa pieprasījums, turpmāk
atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt avansa maksājumu, kas
nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010.
gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"
pieļaujamo avansa apmēra lielumu;
2) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 3. punktā
norādītajiem projektiem tiek iesniegts starpmaksājuma pieprasījums,
turpmāk atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt starpmaksājumu, kas
nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010.
gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"
pieļaujamo starpmaksājuma apmēra lielumu, kā arī, ja konkrētais
projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama
vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar
grāmatvedības dokumentiem), un šādus starpmaksājumus paredz ar
Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums .

4. Dažādi jautājumi
4.1. par biedrības “Sporta makšķerēšanai” iesniegumu par projekta
“Informatīvi izglītojošs raidījums - īsfilma “Copes Garša” TV kanālā Sporta
centrs un internetā” īstenošanas termiņa pagarināšanu
N.Riekstiņš informē padomi par biedrības “Sporta makšķerēšanai” 26.11.2020.
iesniegumu, kurā tiek lūgts pagarināt projekta “Informatīvi izglītojošs raidījums īsfilma “Copes Garša” TV kanālā Sporta centrs un internetā” (padomes 17. un
18.03.2020. sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2020, 3.1.12. apakšpunkts) īstenošanas
termiņu līdz 18.12.2020., jo projekta īstenošanas laikā ir radušies neparedzēti apstākļi
(Covid-19), kas iekavēja projekta izpildi noteiktajā termiņā.
Padome nolēma atļaut biedrībai “Sporta makšķerēšanai” pagarināt projekta
“Informatīvi izglītojošs raidījums - īsfilma “Copes Garša” TV kanālā Sporta
centrs un internetā” (padomes 17. un 18.03.2020. sēdes protokols Nr. 4.1 28e/2/2020, 3.1.12. apakšpunkts) īstenošanas termiņu līdz 15.12.2020., kas atbilst
Ministru kabineta noteikumos paredzētajam galējam termiņam.
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4.2. par Krustpils novada pašvaldības vēstuli par projekta īstenošanas termiņa
pagarināšanu
N.Riekstiņš informē padomi par Krustpils novada pašvaldības 23.11.2020. vēstuli
Nr. 10-155.6/20/46, kurā tiek lūgts pagarināt projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde Baļotes ezeram” (padomes 28. un 29.04.2020. sēdes protokols Nr.
4.1-28e/5/2020, 3.2.2. apakšpunkts) īstenošanas termiņu līdz 15.12.2020., jo nav
saņemts atzinums par izstrādātajiem Baļotes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumiem no valsts zinātniskā institūta “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais institūts".
Padome nolēma atļaut Krustpils novada pašvaldībai pagarināt projekta
“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Baļotes ezeram” (padomes
28. un 29.04.2020. sēdes protokols Nr. 4.1-28e/5/2020, 3.2.2. apakšpunkts)
īstenošanas termiņu līdz 15.12.2020.
4.3. par Daugavpils novada domes vēstuli par projekta “Zivju resursu
pavairošana ar līdaku mazuļiem Smiļģiņu ezerā” neīstenošanu
N.Riekstiņš informē padomi par Daugavpils novada domes 20.11.2020.vēstuli Nr. 2.108/849 par projekta “Zivju resursu pavairošana ar līdaku mazuļiem Smiļģiņu ezerā”
(padomes 24. un 25.03.2020. sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2020, 3.46. apakšpunkts)
neīstenošanu sakarā ar to, ka nav piegādāti projektā paredzētie līdaku mazuļi. Viņš
atzīmē, ka arī Lauku atbalsta dienests 27.11.2020. vēstulē Nr. 10 9.1-8/20/4063-e ir
norādījis, ka par projekta “Zivju resursu pavairošana ar līdaku mazuļiem Smiļģiņu
ezerā” realizāciju nav saņemti pārskatu, maksājuma pieprasījumu un darījumu un
samaksu apliecinošus dokumenti, lai gan projekta īstenotājam pārskati par projektu
īstenošanu Lauku atbalsta dienestā bija jāiesniedz līdz 2020.gada 15.novembrim.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Daugavpils novada domes sniegto informāciju
par projekta “Zivju resursu pavairošana ar līdaku mazuļiem Smiļģiņu ezerā”
(padomes 24. un 25.03.2020. sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2020, 3.46.
apakšpunkts) neīstenošanu un ņemt vērā, ka šī projekta neīstenošanas rezultātā
Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par 1335,00 EUR.
4.4. par Rēzeknes novada pašvaldības vēstuli par ietaupījumu projekta
“Lubāna ezera zivju krājumu papildināšana” īstenošanas rezultātā
N.Riekstiņš informē padomi par Rēzeknes novada pašvaldības 11.11.2020.vēstuli, kurā
tiek sniegta informācija par projekta “Lubāna ezera zivju krājumu papildināšana”
(padomes 24. un 25.03.2020. sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2020, 3.5. apakšpunkts)
īstenošanas rezultātā panākto Zivju fonda līdzekļu ietaupījumu, vienlaikus izpildot
projektā paredzēto mērķi.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Rēzeknes novada domes sniegto informāciju
par projektu “Lubāna ezera zivju krājumu papildināšana” (padomes 24. un
25.03.2020. sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2020, 3.5. apakšpunkts) un ņemt vērā,
ka šī projekta īstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par
2 835,53 EUR.
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4.5. par Lauku atbalsta dienesta informāciju par ietaupījumu Daugavpils
novada domes projekta “Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem
Vīragnas ezerā” īstenošanas rezultātā
N.Riekstiņš informē padomi par Lauku atbalsta dienesta 27.11.2020. vēstulē Nr. 10 9.18/20/4063-e sniegto informāciju par Daugavpils novada pašvaldības projekta “Zivju
resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem Vīragnas ezerā” (padomes 24. un
25.03.2020. sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2020, 3.40. apakšpunkts) īstenošanas
rezultātā panākto Zivju fonda līdzekļu ietaupījumu, vienlaikus izpildot projektā
paredzēto mērķi.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju
par projektu “Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem Vīragnas ezerā”
(padomes 24. un 25.03.2020. sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2020, 3.40.
apakšpunkts) un ņemt vērā, ka šī projekta īstenošanas rezultātā Zivju fonda
finansējuma atlikums pieaugs par 461,76 EUR.

Zivju fonda padomes vadītājs

N. Riekstiņš
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