PROTOKOLS
Rīgā
2021. gada 19. martā

Nr. 4.1-28e/2/2021

Zivju fonda padomes 204. sēdes (attālināti ZOOM tiešsaistes platformā)
protokols
sēdes sākums 2021. gada 16. martā, plkst. 10:00
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N. Riekstiņš un
padomes locekļi I. Bārtule, E. Šmite, V. Gabrāns, D. Vilkaste, D. Ustups, Ē. Urtāns,
E. Burģelis, V. Šantars. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi I. Lielmanis, A. Bērziņš,
M. Švarcs.
1. 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.
2. 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.
Sēdi vada: padomes vadītājs N. Riekstiņš.
Sēdi protokolē: 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.
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 pasākuma “Sabiedrības informēšanas pasākumi
par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” (turpmāk – pasākums) 2021. gada projektu iesniegšanas pirmajā kārtā tiks
izskatīti 23 projektu iesniegumi. Pasākumam iesniegtajos 23 projektos pieprasītais
Zivju fonda finansējums ir 344 803,21 EUR, bet pasākumam kārtā izsludinātais un

pieejamais atbalsta apmērs ir 185 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos
projektos pieprasītais finansējums ievērojami pārsniedz šī pasākuma projektu
iesniegumu kārtā izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru.
Padomes
atbilstoši
(projektu
protokola

sēdē attālinātā veidā piedalījās sekojoši projektu iesniedzēju pārstāvji, kas
pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem
nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 2. punktā un
pielikumā):

1) projekts Nr. 1 – V. Ašķeļaņecs, Daugavpils novada domes pārstāvis
2) projekts Nr. 3 – I. Valpētere, biedrības “Červonka” pārstāve;
3) projekts Nr. 4 – N. Grabovskis, biedrības “Latvijas Makšķerēšanas sporta
federācija” valdes loceklis;
4) projekts Nr. 6 – A.Trokša, biedrības “Mediju darbnīca” valdes loceklis;
5) projekts Nr. 7 – A. Duntava, biedrības "Analītiskās žurnālistikas darbnīca 6K"
pārstāve;
6) projekts Nr. 8 – G. Ročāns, “Liepājas 15.vidusskolas atbalsta biedrība s”
pārstāvis;
7) projekts Nr. 9 – E. Meisters, biedrības “Makšķernieku klubs OSPREY”
pārstāvis;
8) projekts Nr. 10 – I. Luksts, biedrības "Dabas resursu aizsardzības biedrība"
pārstāvis;
9) projekts Nr. 11 – K. Zvaigzne, biedrības “Latvijas Makšķernieku biedrība”
pārstāvis;
10) projekts Nr. 12 – I. Sauša, Madonas novada pašvaldības pārstāve;
11) projekts Nr. 13 – M. Olte, biedrības “Zivju gani” valdes loceklis;
12) projekts Nr. 16 – A. Kraulis, biedrības "Latvijas Pludmales glābēju asociācija”
pārstāvis;
13) projekts Nr. 17 un Nr. 18 – D. Kolāts un S. Kukanovska, Salacgrīvas novada
domes pārstāvji;
14) projekts Nr. 19 – S. Kabakova, Riebiņu novada domes pārstāve;
15) projekts Nr. 20 – E. Ozola, Burtnieku novada pašvaldības pārstāve;
16) projekts Nr. 21 – E. Zeiļa, biedrības “Sporta makšķerēšanai” pārstāve;
17) projekts Nr. 22 – A. Rudzinskis, biedrības “Copes Lietas” pārstāvis;
18) projekts Nr. 23 – J. Remess, Limbažu novada pašvaldības aģentūras “ALDA”
pārstāvis.
Pasākuma 2021. gada pirmajā kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā padomes
locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un atbildes uz padomes
locekļu jautājumiem, kā arī padomes locekļu D.Vilkastes (projekti Nr. 8, 14, 19),
M. Švarca (projekts Nr. 1), E. Burģeļa (projekts Nr. 22), V. Gabrāna (projekti Nr. 4, 5,
9, 13, 21), D. Ustupa (projekti Nr. 11, 12, 20), E. Šmites (projekti Nr. 3, 6, 7, 10, 18,
23), I. Lielmaņa (projekti Nr. 2, 17) un V. Šantara (projekti Nr. 15, 16) sagatavotos
atzinumus par iesniegtajiem projektiem.
Izskatot pasākumam iesniegtos projektus, tika ņemts vērā arī pasākuma kārtas
izsludināšanas paziņojumā iekļautais nosacījums, ka viena projekta iesnieguma vai
viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz
maksimālo atbalsta apmēru 30 000 EUR, un no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem
atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim videoprojektiem (televīzijas raidījumi,
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raidījumi internetā, videofilmas utml.). Padome, apspriežot projektus, nolēma, ka
tālākai vērtēšanai kā video projekti tiek virzīti projekti Nr. 4, 5, 9, 13, 16, 21.
Padome vienprātīgi nolēma nevirzīt tālākai vērtēšanai projektus Nr. 12, 15 un 20
(iemeslus projekta noraidīšanai un nevirzīšanai tālākai vērtēšanai skatīt lēmumā
par katru attiecīgo projektu šī protokola 2. punktā).
Pārējos projektus (projekti Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23) padome virzīja vērtēšanai attiecīgajos projektos pieteiktā finansējuma apmērā.
Padome nolēma vērtēšanas procesā projekta Nr. 3 līdzfinansējumā, kas tiek ņemts vērā
projekta vērtēšanā, neiekļaut izmaksu pozīciju “Tehniskā mājas lapas apkalpošana I.K.
DARDEGA” (700 EUR), jo šīs pozīcija nav tiešā veidā saistāma ar projektā
paredzētajiem mērķiem.
Padome arī nolēma, ka projektā Nr. 19 norādītais sadarbības partneris neatbilst
sadarbības partnera statusam un līdz ar to, vērtējot projektu, tiek uzskatīts, ka šim
projektam nav sadarbības partneru.
Padome vienojās, ka projekta Nr. 1 iesniedzējam šī projektu finansēšanas gadījumā
projekta realizācijas gaitā veidojamais informatīvais materiāls būtu līdz 2021. gada 1.
septembrim jāsaskaņo ar Valsts Vides dienesta Daugavpils reģionālo vides pārvaldi.
Tāpat padome nolēma, ka projektu Nr. 8, 14 un 19 iesniedzējiem šo projektu (projekti
saistīti ar bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu) finansēšanas gadījumā līdz 2021.
gada 1. jūnijam jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu par to, ka projekts
varēs tikt īstenots atbilstoši projektu iesniegumā paredzētajiem nosacījumiem vai arī
iesniegt projekta īstenošanas atteikumu.
Attiecībā uz projektā Nr. 23 paredzētajiem video rullīšiem padome nolēma, ka projekta
finansēšanas gadījumā to veidošana netiek atbalstīta no Zivju fonda līdzekļiem.
2. 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
Padome elektroniskās saziņas ceļā 2021. gada 16. un 17. martā veic projektu
iesniegumu vērtēšanas procedūru projektiem, kas tika iesniegti 2021. gada pirmajā
kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju
resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras uzsākšanas aizpilda, paraksta un
elektroniski nosūta padomes sekretariātam apliecinājumus, ka nav tādu apstākļu, kuru
dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētu projektu vērtēšanā vai ka viņi ir
saistīti ar kādu projektu iesniedzējiem (tālākā vērtēšanas procesā attiecīgi neveic šo
projektu vērtēšanu), un iesniedz apliecinājumus padomes sekretariātam.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas padomes locekļi 2021.gada 16. un 17.martā
elektroniski nosūta padomes sekretariātam savas projektu vērtēšanas veidlapas.
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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 20 projektu iesniegumos pieteiktā finansējuma summa
(297 356,36 EUR) bija lielāka par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu
(185 000 EUR).
Ievērojot pasākuma kārtas izsludināšanas paziņojumā iekļauto nosacījumu, ka no
pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim video
projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas utml.), bet tālākai
vērtēšanai tika virzīti seši šāda veida projekti (Nr. 4, 5, 9, 13, 16 un 21), projektiem Nr.
5, 9 un 16 netika piešķirts finansējums, ņemot vērā šo sešu projektu sarindošanu
padomes vērtējuma rezultātā.
Līdz ar to, ņemot vērā vērtēšanai nevirzīto projektu Nr. 12, 15 un 20 izslēgšanu no
projektu vērtēšanas tālākā procesa, no pārējiem vērtējuma rezultātā sarindotajiem
projektiem kārtai izsludinātā finansējuma summā (185 000 EUR) iekļāvās projekti
Nr. 4, 13, 21, 18, 8, 17, 3, 22, 6, 2, 10 un 1, bet diviem zemāku vienādu novērtējumu
ieguvušiem projektiem – Nr. 11 un Nr. 19 kopā atlika finansējums 11 824,83 EUR, kas
bija mazāks par šo abu projektu vērtēšanai virzītā finansējuma apmēra kopsummu
(29 082,83 EUR). Savukārt nākamajiem zemāko novērtējumu saņēmušajiem
projektiem, kuri nebija saistīti ar televīzijas raidījumu, raidījumu internetā, videofilmu
utml. veidošanu – projekti Nr. 23, 7 un 14, finansējums no kārtai izsludinātā
finansējuma summas vairs nebija pieejams.
Tādējādi padome, pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas konstatēja, ka pasākumā,
sarindojot projektus vērtējuma rezultātā, diviem zemāku novērtējumu ieguvušiem
projektiem – Nr. 11 un Nr. 19 ar vienādu vērtējumu 53,33, kopā no pasākuma kārtai
izsludinātā un pieejamā finansējuma apjoma atlika finansējums 11 824,83 EUR, kas
bija mazāks par šo abu projektu vērtēšanai virzītā finansējuma apmēra kopsummu
(29 082,83 EUR). Līdz ar to padome secināja, ka nepietiekoša finansējuma piešķiršanas
gadījumā šo projektu pieteicējiem nebūs iespējams nodrošināt projektos paredzēto
mērķu un rādītāju sasniegšanu.
Padome nolēma atstāt projektus Nr. 11, 19, 23, 7 un 14 “rezervē”, lai vēlāk, kad,
iespējams, atbrīvotos Zivju fonda finansējums, padome varētu lemt (attiecībā uz
projektiem Nr. 19 un 14 – ne vēlāk par 2021. gada 1. jūniju) par līdzekļu papildus
iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegti šie projekti, kas ļautu atbalstīt minētos
projektus un piešķirt līdzekļus to īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu
lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā augstākā novērtējuma
secību.
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 šādus lēmumus
par finansējuma piešķiršanu pasākumam „Sabiedrības informēšanas pasākumi
par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu
un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra,
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informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi” iesniegtajiem
projektu iesniegumiem:

2.1. Projekts Nr. 1. Daugavpils novada domes projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par Sventes ezera,
Medumu ezera, Smiļģinu ezera un Baltezera zivju resursu aizsardzību”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 734,08 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) Projekta ietvaros veidoto informatīvo materiālu saturiskā puse pirms attiecīgo
materiālu izgatavošanas (taču ne vēlāk par 2021.gada 1.septembri) ir jāsaskaņo
ar Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo vides pārvaldi.
2.2. Projekts Nr. 2. Biedrības "Jāņa Lapsas piemiņas biedrība" projekta
iesniegums „Jura Kriķa grāmatas "Liepājas zveji abpus ekvatoram"
izdošana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 584,71 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma, kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40%
apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta
posms 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.
2.3. Projekts Nr. 3. Biedrības "Červonka" projekta iesniegums „Latgales
pašvaldību sadarbība publisko ūdeņu jomā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3 009,86 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.
2.4. Projekts Nr. 4. Biedrības “Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija”
projekta iesniegums „TV raidījums "Makšķerēšanas Noslēpumi" kanālā
RE TV”
1) Piešķirt projektam finansējumu 30 000,00 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma, kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40%
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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.
2.5. Projekts Nr. 5. Biedrības “Latgolys entuziastu grupa "BIĻDIS"”
projekta iesniegums „Zivju ūdenszīmes”
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, kā arī, ievērojot pasākuma kārtai izsludināto ierobežoto pieejamo
finansējumu, un to, ka padomes 2021. gada 14. janvāra sēdē (protokols Nr.4.128e/1/2021, 4. punkts) tika apstiprināts un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
2021. gada 22. janvārī 2021. gada pirmajai projektu iesniegšanas kārtai Zivju fonda
pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” izsludināts nosacījums,
ka no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim
video projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas utml.),
nepiešķirt finansējumu biedrības “Latgolys entuziastu grupa "BIĻDIS"” projekta
iesniegumam „Zivju ūdenszīmes”. Pasākuma kārtai tika iesniegti seši minētā veida
projekti un biedrības "Latgolys entuziastu grupa "BIĻDIS"" projekta iesniegums no
šiem sešiem projektiem saņēma padomes zemāko punktu vērtējumu, līdz ar to Zivju
fonda finansējums šim projektam nevar tikt piešķirts.
2.6. Projekts Nr. 6. Biedrības “Mediju darbnīca” projekta iesniegums
„Zivis starp diviem krastiem”
1) Piešķirt projektam finansējumu 19 023,00 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.
2.7. Projekts Nr. 7. Biedrības “Analītiskās žurnālistikas darbnīca 6K”
projekta iesniegums „Zivsaimniecība un pārmaiņas”
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.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu atlikumu, kas varētu
veidoties šī pasākuma projektu īstenošanas gaitā vai kādā no citiem Zivju fonda
pasākumiem, padome varētu turpmāk lemt par līdzekļu papildus iedalīšanu
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pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt projektu un piešķirt līdzekļus
tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto,
finansējumu nesaņēmušo projektu (izņemot televīzijas raidījumus, raidījumus
internetā, videofilmas utml.) savstarpējā novērtējuma secību.
2.8. Projekts Nr. 8. Biedrības “Liepājas 15. vidusskolas atbalsta biedrība”
projekta iesniegums „Jauniešu vasaras nometne "Usmas ezera ekosistēmas
vērtības apsaimniekošanas kontekstā"”
1) Piešķirt projektam finansējumu 7 959,03 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma, kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40%
apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta
posms 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 līdz 2021. gada 1. jūnijam iesniegt Lauku atbalsta
dienestā apliecinājumu par to, ka projekts varēs tikt īstenots atbilstoši projekta
iesniegumā paredzētajiem nosacījumiem vai arī iesniegt projekta īstenošanas
atteikumu.
4) Projekta iesniedzējam projekta īstenošanas gadījumā, vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu, nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.9. Projekts Nr. 9. Biedrības “Makšķernieku klubs OSPREY” projekta
iesniegums „Izglītojošu makšķerēšanas video sērijas "Jaunais
Makšķernieks"”
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, kā arī, ievērojot pasākuma kārtai izsludināto ierobežoto pieejamo
finansējumu, un to, ka padomes 2021. gada 14. janvāra sēdē (protokols Nr.4.128e/1/2021, 4. punkts) tika apstiprināts un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
2021. gada 22. janvārī 2021. gada pirmajai projektu iesniegšanas kārtai Zivju fonda
pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” izsludināts nosacījums,
ka no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim
video projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas utml.),
nepiešķirt finansējumu biedrības “Makšķernieku klubs OSPREY” projekta
iesniegumam „Izglītojošu makšķerēšanas video sērijas "Jaunais Makšķernieks"”.
Pasākuma kārtai tika iesniegti seši minētā veida projekti un biedrības “Makšķernieku
klubs OSPREY” projekta iesniegums no šiem sešiem projektiem saņēma ceturto
padomes locekļu punktu vērtējuma rezultātu, līdz ar to Zivju fonda finansējums šim
projektam nevar tikt piešķirts.
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2.10. Projekts Nr. 10. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšana par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, veidojot publikāciju
ciklu reģionālajā laikrakstā 2021.gadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 6 784,47 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.
2.11. Projekts Nr. 11. Biedrības “Latvijas Makšķernieku biedrība”
projekta iesniegums „Sabiedrības informēšana un izglītošana par sporta
makšķerēšanu, sporta makšķerēšanas pasākumu rīkošanas vispārīgajiem
un tiesiskajiem pamatiem un citām aktualitātēm”
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. Ņemot vērā, ka projekti Nr. 11 un Nr.
19 ieguva vienādu vērtējumu, uzreiz aiz finansējumu saņēmušajiem augstāka
novērtējuma projektiem, abiem šiem projektiem kopā no pasākuma kārtai izsludinātā
un pieejamā finansējuma apjoma atlika finansējums 11 824,83 EUR, kas, sadalot to
proporcionāli šajos projektos pieprasītajam Zivju fonda finansējumam, nav pietiekams
abos projektos izvirzīto mērķu un rādītāju sasniegšanai.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu atlikumu, kas varētu
veidoties šī pasākuma projektu īstenošanas gaitā vai kādā no citiem Zivju fonda
pasākumiem, padome varētu turpmāk lemt par līdzekļu papildus iedalīšanu
pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt projektu un piešķirt līdzekļus
tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto,
finansējumu nesaņēmušo projektu (izņemot televīzijas raidījumus, raidījumus
internetā, videofilmas utml.) savstarpējā novērtējuma secību.
2.12. Projekts Nr. 12. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Lubānas mitrāja informācijas centra koncepcijas izstrāde un īstenošana”
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 Madonas novada pašvaldības projekta
iesniegumam „ Lubānas mitrāja informācijas centra koncepcijas izstrāde un īstenošana”
un nevērtēt šo projektu, jo minētajā projektā vairāk nekā 30 procentu no iesniegtā
projekta izmaksu sadaļā ietvertajām kopējām izmaksām nav atbilstošas Zivju fonda
atbalstam paredzētajiem un pasākumam noteiktajiem mērķiem, un par projekta
nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes
locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
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2.13. Projekts Nr. 13. Biedrības “Zivju gani” projekta iesniegums
„Informatīvi- izglītojoša raidījuma "Makšķerē ar Olti" izveide ”
1) Piešķirt projektam finansējumu 29 930,00 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma, kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40%
apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta
posms 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.
2.14. Projekts Nr. 14. Biedrības “Dabas resursu aizsardzības biedrība”
projekta iesniegums „Informatīvi izglītojošie pasākumi "Jauno
makšķernieku skola"”
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.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu atlikumu, kas varētu
veidoties šī pasākuma projektu īstenošanas gaitā vai kādā no citiem Zivju fonda
pasākumiem, padome varētu turpmāk, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.jūnijam (sakarā
ar projektā paredzēto nometnes organizēšanu), lemt par līdzekļu papildus iedalīšanu
pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt projektu un piešķirt līdzekļus
tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto,
finansējumu nesaņēmušo projektu (izņemot televīzijas raidījumus, raidījumus
internetā, videofilmas utml.) savstarpējā novērtējuma secību.
2.15. Projekts Nr. 15. Biedrības “Makšķerēšanas Sporta Attīstības
biedrība” projekta iesniegums „Sabiedrības informēšana LMSF mājas
lapā (www.lmsf.lv)”
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 biedrības “Makšķerēšanas Sporta Attīstības
biedrība” projekta iesniegumam „Sabiedrības informēšana LMSF mājas lapā
(www.lmsf.lv)” un nevērtēt šo projektu, jo minētajā projektā vairāk nekā 30 procentu
no iesniegtā projekta izmaksu sadaļā ietvertajām kopējām izmaksām nav atbilstošas
Zivju fonda atbalstam paredzētajiem un pasākumam noteiktajiem pasākuma mērķim,
un par projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju
fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
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2.16. Projekts Nr. 16. Biedrības “Latvijas Pludmales glābēju asociācija”
projekta iesniegums „Multimediju interaktīvs projekts "Lai neLAIME
nenoCOPĒ!"”
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, kā arī, ievērojot pasākuma kārtai izsludināto ierobežoto pieejamo
finansējumu, un to, ka padomes 2021. gada 14. janvāra sēdē (protokols Nr.4.128e/1/2021, 4. punkts) tika apstiprināts un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
2021. gada 22. janvārī 2021. gada pirmajai projektu iesniegšanas kārtai Zivju fonda
pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” izsludināts nosacījums,
ka no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim
video projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas utml.),
nepiešķirt finansējumu biedrības “Latvijas Pludmales glābēju asociācija” projekta
iesniegumam „Multimediju interaktīvs projekts "Lai neLAIME nenoCOPĒ!"”.
Pasākuma kārtai tika iesniegti seši minētā veida projekti un biedrības “Latvijas
Pludmales glābēju asociācija” projekta iesniegums no šiem sešiem projektiem saņēma
piekto padomes locekļu punktu vērtējuma rezultātu, līdz ar to Zivju fonda finansējums
šim projektam nevar tikt piešķirts.
2.17. Projekts Nr. 17. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„GRĀMATA “Reņģēdāju pavārgrāmata””
1) Piešķirt projektam finansējumu 12 050,00 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.
2.18. Projekts Nr. 18. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums „1000
rindiņas par roņiem, zvejniekiem un zivīm”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 020,00 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.
2.19. Projekts Nr. 19. Riebiņu novada dome s projekta iesniegums „Bērnu
un jauniešu vasaras nometne "Izzini, Izmanto, Saudzē"”
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. Ņemot vērā, ka projekti Nr. 11 un Nr.
19 ieguva vienādu vērtējumu, uzreiz aiz finansējumu saņēmušajiem augstāka
novērtējuma projektiem,, abiem šiem projektiem kopā no pasākuma kārtai izsludinātā
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un pieejamā finansējuma apjoma atlika finansējums 11 824,83 EUR, kas, sadalot to
proporcionāli šajos projektos pieprasītajam Zivju fonda finansējumam, nav pietiekams
abos projektos izvirzīto mērķu un rādītāju sasniegšanai.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu atlikumu, kas varētu
veidoties šī pasākuma projektu īstenošanas gaitā vai kādā no citiem Zivju fonda
pasākumiem, padome varētu turpmāk, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.jūnijam (sakarā
ar projektā paredzētās vasaras nometnes organizēšanu), lemt par līdzekļu papildus
iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt projektu un
piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot
kārtai iesniegto, finansējumu nesaņēmušo projektu (izņemot televīzijas raidījumus,
raidījumus internetā, videofilmas utml.) savstarpējā novērtējuma secību.
2.20. Projekts Nr. 20. Burtnieku novada pašvaldības projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšanas pasākumi par Burtnieku ezeru 2021. gadā”
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 Burtnieku novada pašvaldības projekta
iesniegumam „Sabiedrības informēšanas pasākumi par Burtnieku ezeru 2021. gadā” un
nevērtēt šo projektu, jo minētajā projektā vairāk nekā 30 procentu no iesniegtā projekta
izmaksu sadaļā ietvertajām kopējām izmaksām nav atbilstošas Zivju fonda atbalstam
paredzētajiem un pasākumam noteiktajiem pasākuma mērķim, un par projekta
nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes
locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
2.21. Projekts Nr. 21. Biedrības “Sporta makšķerēšanai” projekta
iesniegums „Informatīvi izglītojošs raidījums - īsfilma "Copes Garša" TV
kanālā Sporta centrs un internetā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 29 840,00 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.
2.22.Projekts Nr. 22. Biedrības “Copes Lietas” projekta iesniegums
„Satura veidošana portālam www.copeslietas.lv”
1) Piešķirt projektam finansējumu 25 240,02 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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2.23. Projekts Nr. 23. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
“Zini, sargā un copē!”
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.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu atlikumu, kas varētu
veidoties šī pasākuma projektu īstenošanas gaitā vai kādā no citiem Zivju fonda
pasākumiem, padome varētu turpmāk lemt par līdzekļu papildus iedalīšanu
pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt projektu (izņemot projekta
aprakstā paredzēto video rullīšu veidošanu) un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to
padome pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto, finansējumu
nesaņēmušo projektu (izņemot televīzijas raidījumus, raidījumus internetā, videofilmas
utml.) savstarpējā novērtējuma secību.
Padome papildus par pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju
resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” 2021. gada 1.kārtā iesniegtajiem projektiem nolēma:
1) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajiem šī protokola 2. 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 2. 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.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš
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