PROTOKOLS
Rīgā
2021. gada 13. un 14. aprīlī

Nr. 4.1-28e/4/2021

Zivju fonda padomes 205. sēdes
(attālināti 13.aprīlī Ms Teams tiešsaistes platformā, projektu attālināta vērtēšana
elektroniskās saziņas ceļā 13. un 14.aprīlī)
protokols
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N. Riekstiņš un
padomes locekļi I. Bārtule, E. Šmite, I. Lielmanis, V. Gabrāns, D. Vilkaste, D. Ustups,
Ē. Urtāns, M. Švarcs. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi A. Bērziņš, E. Burģelis,
V. Šantars.
1. Pasākuma kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
pasākumam “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās
ir atļauta makšķerēšana” 2021.gada 1.kārtā iesniegtajiem projektiem.
2. Pasākuma kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta
makšķerēšana” 2021.gada 1. kārtas projektu finansējumu.
3. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2021. gadā.
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 attālināti 13.aprīlī Ms Teams tiešsaistes platformā 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 kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
pasākumam “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pie der valstij, citās

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs,
kurās ir atļauta makšķerēšana” 2021.gada 1.kārtā iesniegtajiem projektiem.
N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē pasākuma “Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij,
citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir
atļauta makšķerēšana” (turpmāk – pasākums) 2021. gada projektu iesniegšanas pirmajā
kārtā tiks izskatīti 74 projektu iesniegumi. Pasākumam iesniegtajos 74 projektos
pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 426 755,50 EUR, bet pasākumam kārtā
izsludinātais un pieejamais atbalsta apmērs ir 270 000 EUR. Tādējādi pasākumam
iesniegtajos projektos pieprasītais finansējums ievērojami pārsniedz šī pasākuma
projektu iesniegumu kārtā izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru.
Padomes sēdē attālinātā veidā piedalījās sekojoši zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes
uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas projektu iesniedzēju pārstāvji, kurus padome
bija nolēmusi uzaicināt piedalīties sēdē un kas atbilstoši pieprasījumam sniedza
informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem (projektu nosaukumus atbilstoši
projektu numuriem skatīt šī protokola 2. punktā un protokola pielikumā):
projekts Nr. 31, 32, 33 – U. Circenis, biedrības “Sudrablasis” pārstāvis;
projekts Nr. 44, 45 – E. Zviedris, Saulkrastu novada domes pārstāvis;
projekts Nr. 48 – J. Kalinka, Bauskas novada administrācijas pārstāve;
projekts Nr. 55, 56 – A. Šteins, biedrības "Gaujas ilgtspējīgas attīstības
biedrība" pārstāvis;
5) projekts Nr. 59, 62 – S. Kukanovska, Salacgrīvas novada domes pārstāve;
6) projekts Nr. 64 – E. Ozola, Burtnieku novada pašvaldības pārstāve.
1)
2)
3)
4)

Pasākuma 2021. gada pirmajā kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā padomes
locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un atbildes uz padomes
locekļu jautājumiem, kā arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta BIOR (turpmāk – institūts BIOR) ekspertu sagatavotos atzinumus par
projektiem.
Izskatot pasākumam iesniegtos projektus, tika ņemts vērā arī pasākuma kārtas
izsludināšanas paziņojumā iekļautais nosacījums ka no pasākumam iesniegtajiem
projektiem prioritāri atbalstāmi pieci projekti (ja tādi tiek iesniegti), kuros paredzēta
zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana publiski
pieejamos ūdeņos un atbalsts šāda veida projektiem piešķirams to augstākā savstarpējā
novērtējuma secībā. Pārējie minētā veida projekti (ja tādi tiek iesniegti vairāk, kā pieci)
tiek vērtēti un atbalsts to īstenošanai piešķirams augstākā novērtējuma secībā, vērtējot
tos kopā ar visiem citiem pasākumam iesniegtajiem projektiem. Padome, apspriežot
projektus, nolēma, ka tālākai vērtēšanai kā projekti, kuros paredzēta zivju
dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana, tiek virzīti
projekti Nr. 33, 48, 55, 56, 59, 62 un 64, bet šāda veida projekti Nr. 31, 32, 44 un
45 ir noraidāmi (projektu noraidīšanas iemeslus skatīt lē mumos par attiecīgajiem
projektiem šī protokola 2. punktā).
Padome projektu apspriešanas gaitā bez jau minētajiem zivju dabisko dzīvotņu
kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošanas projektiem Nr. 31, 32, 44 un
45 vienprātīgi nolēma nevirzīt tālākai vērtēšanai arī projektus Nr. 1, 13, 19, 34, 70
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un 71 (projektu noraidīšanas iemeslus skatīt lēmumos par attiecīgajiem
projektiem šī protokola 2. punktā).
Tāpat padome ņēma vērā, ka 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 3. punktu padome ir tiesīga arī pieņemt
lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu un nevērtēt projektu, ja atbalsta pretendents
vismaz divus iepriekšējos gadus pēc kārtas ar Zivju fonda atbalstu ūdenstilpes
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos norādītos attiecīgās zivju sugas mazuļus
vai kāpurus ir ielaidis ūdenstilpē, par kuru iesniegts projekta iesniegums. Tāpēc
padome, ievērojot kārtai pieejamo ierobežoto līdzekļu apmēru, nolēma, ka
projektus Nr. 5, 10, 21, 23, 24, 29, 30, 39, 40, 49, 63, 68 un 69 to saņemtā
novērtējuma secībā ierindos pēc visiem citiem vērtējamiem projektiem, kuri
vērtēšanā iegūs vismaz 45 punktus, jo projektos norādītajās ūdenstilpēs zivju
resursu papildināšana ar Zivju fonda atbalstu notikusi divus iepriekšējos gadus
pēc kārtas.
Padome, ievērojot kārtai pieejamo ierobežoto līdzekļu apmēru, vienprātīgi
nolēma tālākai vērtēšanai ar samazinātu Zivju fonda finansējumu, virzīt projektu
iesniegumus Nr. 53, 57 un 66 paredzot tiem sekojošus finansējuma samazinājumus
(samazinātā finansējuma apjomus skatīt arī lēmumos par attiecīgajiem projektiem šī
protokola 2. punktā):
1) projektam Nr. 53 saskaņā ar institūta BIOR atzinumu atbalstīt tikai Odzienas
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos paredzēto 4500 gab. zandartu
mazuļu, nevis projekta iesniegumā pieprasīto 4800 gab., ielaišanu (kopējais
Zivju fonda finansējums tad veidotu 1207,50 EUR);
2) projektam Nr. 57 saskaņā ar institūta BIOR atzinumu atbalstīt tikai Vaidavas
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos paredzēto 4000 gab. zandartu
mazuļu, nevis projekta iesniegumā pieprasīto 5000 gab., ielaišanu (kopējais
Zivju fonda finansējums tad veidotu 762,30 EUR);
3) projektam Nr. 66 saskaņā ar institūta BIOR atzinumu atbalstīt 5000 līdaku
ielaišanu Dūnākļu ezerā (Zivju fonda finansējums 1512,50 EUR), 10 000 līdaku
ielaišanu Pildas ezerā (Zivju fonda finansējums 3025,00 EUR), 15 000 zandartu
ielaišanu Cirmas ezerā (Zivju fonda finansējums 2662,00 EUR, projekta
iesniedzēja finansējums 1331,00 EUR) un 5000 līdaku ielaišanu Dziļezerā
(projekta iesniedzēja finansējums 1512,50 EUR), jo divu plēsīgu zivju sugu –
līdaku un zandartu – vienlaicīga ielaišana ezeros nebūtu ieteicama. Kopējais
Zivju fonda finansējums projektam tad veidotu 7199,50 EUR.
Pārējos projektus (projekti Nr. 2 līdz 12, Nr. 14 līdz 18, Nr. 20 līdz 30, Nr. 33, Nr. 35
līdz 43, Nr. 46 līdz 52, Nr. 54 līdz 56, Nr. 58 līdz 65, Nr. 67 līdz 69, Nr. 72 līdz 74)
padome virzīja vērtēšanai attiecīgajos projektos pieteiktā finansējuma apmērā.
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2. Pasākuma kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta
makšķerēšana” 2021.gada 1. kārtas projektu finansējumu.
Padome elektroniskās saziņas ceļā 2021. gada 13. un 14. aprīlī veic projektu
iesniegumu vērtēšanas procedūru projektiem, kas tika iesniegti 2021. gada pirmajā
kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumam “Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta
makšķerēšana”.
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 13. un 14. aprīlī
elektroniski nosūta padomes sekretariātam savas projektu vērtēšanas veidlapas.
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, citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”
iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī protokola pielikumā atspoguļoto novērtējumu
(punktu kopsumma dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).
Pēc projektu apspriešanas vērtēšanai virzīto 64 projektu iesniegumos pieteiktā kopējā
finansējuma summa, pēc padomes veiktās atsevišķu projektu (projektu iesniegumi
Nr. 53, 57, 66) izmaksu pozīciju samazināšanas, vēl arvien bija lielāka (356
421,50 EUR) par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (270 000 EUR).
Ievērojot pasākuma kārtas izsludināšanas paziņojumā iekļauto nosacījumu, ka no
pasākumam iesniegtajiem projektiem prioritāri atbalstāmi pieci projekti (ja tādi tiek
iesniegti), kuros paredzēta zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu
atjaunošana publiski pieejamos ūdeņos, un atbalsts šāda veida projektiem piešķirams to
augstākā savstarpējā novērtējuma secībā, pieci augstāk novērtētie šāda veida projekti
bija projekti Nr. 48, 64, 56, 62 un 55, bet atlikušie divi šāda veida projekti (projekti Nr.
33 un 59), kuri saņēma zemāku novērtējumu no šāda tipa projektiem, vērtējumā tika
ierindoti kopā ar pārējiem projektiem.
Projekti Nr. 5, 10, 21, 23, 24, 29, 30, 39, 40, 49, 63, 68 un 69 to saņemtā novērtējuma
secībā tika ierindoti pēc visiem citiem vērtējamiem projektiem, kuri vērtēšanā ieguva
vismaz 45 punktus, jo projektos norādītajās ūdenstilpēs zivju resursu papildināšana ar
Zivju fonda atbalstu notikusi divus iepriekšējos gadus pēc kārtas.
Līdz ar to, ņemot vērā projektu Nr. 1, 13, 19, 31, 32, 34, 44, 45, 70 un 71 nevirzīšanu
tālākai vērtēšanai, un projektu apspriešanā padomes veikto pieprasītā finansējuma
samazināšanu projektiem Nr. 53, 57 un 66, kā arī projektu Nr. 5, 10, 21, 23, 24, 29, 30,
39, 40, 49, 63, 68 un 69 sarindošanu vērtējuma tabulā pēc visiem pārējiem projektiem,
kuri vērtēšanā ieguva vismaz 45 punktus, no vērtējuma rezultātā sarindotajiem
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projektiem kārtai izsludinātā finansējuma summā saņemtā novērtējuma secībā
neiekļāvās projekti Nr. 27, 14, 16, 9, 10, 69, 24, 21, 23, 49, 63, 5, 29, 68, 39, 40 un 30.
Citi vērtēšanai virzītie projekti (projekti Nr. 48, 64, 56, 62, 55, 17, 20, 53, 15, 42, 11,
12, 22, 54, 6, 4, 60, 66, 3, 67, 36, 58, 61, 7, 50, 73, 74, 8, 28, 65, 35, 37, 33, 52, 59, 26,
41, 51, 57, 38, 47, 2) iekļāvās izsludinātā finansējuma summā, bet trim projektiem (Nr.
25, 43, 46), kuri bija saņēmuši vienādu vērtējumu, atlika finansējums 6 573,20 EUR.
Tādējādi padome, pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas konstatēja, ka pasākumā,
sarindojot projektus vērtējuma rezultātā, trim zemāku novērtējumu ieguvušiem
projektiem – Nr. 25, 43 un 46 ar vienādu vērtējumu 50,56, kopā no pasākuma kārtai
izsludinātā un pieejamā finansējuma apjoma atlika finansējums 6573,20 EUR, kas bija
nedaudz mazāks par šo trīs projektu vērtēšanai virzītā finansējuma apmēra kopsummu
(6965,69 EUR). Līdz ar to padome secināja, ka arī projektu pieteiktajam finansējumam
proporcionāli samazināta finansējuma piešķiršanas gadījumā šo projektu pieteicējiem
varētu būt iespējams nodrošināt projektos paredzēto mērķu un rādītāju sasniegšanu,
tostarp, ja nepieciešams, rodot iespēju palielināt projektiem paredzētā līdzfinansējuma
daļu. Padome nolēma piedāvāt projektu Nr. 25, 43 un 46 pieteicējiem īstenot projektus
ar attiecīgi proporcionāli samazinātu finansējumu.
Padome nolēma atstāt projektus Nr. 27, 14, 16, 9, 10, 69, 24, 21, 23, 49, 63, 5, 29,
68, 39, 40 un 30 “rezervē”, lai vēlāk, kad, iespējams, atbrīvotos Zivju fonda
finansējums, bet ne vēlāk par 2021. gada 1. jūniju, padome varētu lemt 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 šo 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” 8.2.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādus lēmumus
par finansējuma piešķiršanu pasākumam „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās
upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” iesniegtajiem projektu iesniegumiem:

2.1.Projekts Nr. 1. Engures novada domes projekta iesniegums „Engures
novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana
un papildināšana”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
(turpmāk – noteikumi Nr. 215) 11.1 un 11.1 2.1.2. punktu nepiešķirt atbalstu Engures
novada pašvaldības projekta iesniegumam „Engures novada Lapmežciema pagasta
Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana” un nevērtēt šo projektu, jo
Kaņiera ezerā notiek licencētā makšķerēšana, bet institūtā BIOR nav iesniegts pārskats
par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem. Par projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu
lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda
padomes sēdē.
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2.2.Projekts Nr. 2. Biedrības “Sventes pērle” projekta iesniegums „Sventes
ezera zivju resursu pavairošana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 8 399,82 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.
2.3.Projekts Nr. 3. Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 677,00 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.
2.4.Projekts Nr. 4. Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Kategrades ezerā un
Jāšezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 183,00 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.
2.5.Projekts Nr. 5. Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Zivju
pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Bicānu un Eikšas
ezeros”
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, kuros norādītajās ūdenstilpēs zivju resursu papildināšana ar Zivju fonda
atbalstu nav notikusi divus iepriekšējos gadus pēc kārtas.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.6.Projekts Nr. 6. Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Zivju resursu
pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Rušonas ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 8 145,00 EUR apmērā.
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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. Krāslavas novada domes projekta iesniegums „Zandarta
mazuļu ielaišana Krāslavas novada ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 8 676,78 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.
2.8.Projekts Nr. 8. Rojas novada domes projekta iesniegums „Viengadīgu
taimiņu mazuļu (smoltu) ielaišana publisko ūdenstilpju ihtiofaunas
struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai Rojas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 9 374,60 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka ielaižamo taimiņu smoltu vidējais svars
grupā (sasniedzamais svara minimums) ir vismaz 15 g.
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.
2.9.Projekts Nr. 9. Viļakas novada domes projekta iesniegums „Zandartu
pavairošana Viļakas ezerā”
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 pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.10.
Projekts Nr. 10. Biedrības “Saukas Dabas parka biedrība” projekta
iesniegums „Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā”
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, kuros norādītajās ūdenstilpēs zivju resursu papildināšana ar Zivju fonda
atbalstu nav notikusi divus iepriekšējos gadus pēc kārtas.
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Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.11.
Projekts Nr. 11. Ādažu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 482,92 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.
2.12.
Projekts Nr. 12. Ādažu novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Ādažu novada Lielajā Baltezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 482,92 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.
2.13.
Projekts Nr. 13. Rojas novada domes projekta iesniegums
„Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo
vaislinieku nozveja”
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 Rojas novada domes projekta iesniegumam
„Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinie ku
nozveja” un nevērtēt šo projektu, jo, saskaņā ar institūta BIOR sagatavoto zinātnisko
atzinumu, mākslīga taimiņu atražošana Rojas upē nav nepieciešama. Par projekta
nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes
locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
2.14.
Projekts Nr. 14. Līksnas pagasta pārvaldes projekta iesniegums
„Zivju resursu papildināšana Daugavpils novada Līksnas pagasta Koša
ezerā”
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 pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
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projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.15.
Projekts Nr. 15. Ventspils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Ventspils novada Usmas ezerā-2021”
1) Piešķirt projektam finansējumu 10 000,00 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.
2.16.
Projekts Nr. 16. Skrudalienas pagasta pārvaldes projekta
iesniegums „Bruņu ezera un Sila ezera zivju resursu pavairošana”
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 pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.17.
Projekts Nr. 17. Daugavpils novada domes projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana ar zandartu mazuļiem Daugavpils novada
Skrudalienas pagasta Smiļģinu ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 157,00 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. Engures novada domes projekta iesniegums
„Engures novada Engures ezera zivju krājumu atjaunošana un
papildināšana”
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 atbalstu Engures novada domes projekta iesniegumam „Engures
novada Engures ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana”, jo šis projekts
padomes vērtējumā ieguva mazāk par 45 punktiem, nesasniedzot noteikumos Nr.215
paredzēto robežlielumu, kas ļautu kvalificēties Zivju fonda finansiālajam atbalstam.
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2.19.
Projekts Nr. 19. Raunas novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Raunas novada e zeros”
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 Raunas novada domes projekta iesniegumam
„Zivju resursu pavairošana Raunas novada ezeros” un nevērtēt šo projektu, jo projekta
iesniegumā nav norādīta konkrēta ielaižamo zivju skaita sadale pa ezeriem (nav minēts,
cik līdaku un cik zandartu mazuļu katrā konkrētā ezerā plāno ielaist). Tas neļauj sniegt
institūta BIOR zinātnisko atzinumu par minēto projektu, un nodrošināt tā atbilstošu
vērtēšanu. Par projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi
Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
2.20.
Projekts Nr. 20. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 500,00 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.
2.21.
Projekts Nr. 21. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zandartu pavairošana Sudala ezerā”
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, kuros norādītajās ūdenstilpēs zivju resursu papildināšana ar Zivju fonda
atbalstu nav notikusi divus iepriekšējos gadus pēc kārtas.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.22.
Projekts Nr. 22. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku pavairošana Lukumīša ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1200,00 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.
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2.23.
Projekts Nr. 23. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zandartu pavairošana Indzera ezerā”
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, kuros norādītajās ūdenstilpēs zivju resursu papildināšana ar Zivju fonda
atbalstu nav notikusi divus iepriekšējos gadus pēc kārtas.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.24.
Projekts Nr. 24. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”
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, kuros norādītajās ūdenstilpēs zivju resursu papildināšana ar Zivju fonda
atbalstu nav notikusi divus iepriekšējos gadus pēc kārtas.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.25.
Projekts Nr. 25. Kalupes pagasta pārvaldes projekta iesniegums
„Daugavpils novada Kalupes pagasta Mazā Kalupes ezera zandarta
mazuļu pavairošana”
1) Ņemot vērā, ka pasākumam izsludinātajā finansējuma summā projektu iegūtā
vērtējuma secībā, kā pēdējie vienlaikus iekļāvās trīs vienādu novērtējumu
saņēmušie projekti (tai skaitā projekts Nr.25), un tiem atlikušais finansējums
nebija pietiekošs pilna projektos pieteiktā finanšu apjoma nodrošināšanai,
saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 14.1 punktu projektam var piešķirt daļēju finansējumu
1588,92 EUR apmērā (proporcionālu daļu no pasākumam atlikušā finansējuma,
ievērojot trīs vienādi novērtēto projektu pieprasīto kopējo finansējumu), kas
nodrošina 7000 zandartu mazuļu ielaišanu Mazajā Kalupes ezerā, ņemot vērā,
ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums (11 %).
11

2) 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) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.26.
Projekts Nr. 26. Alojas novada domes projekta iesniegums
„Taimiņu resursu papildināšana Salacas upes baseinā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 10 000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka ielaižamo taimiņu smoltu vidējais svars
grupā (sasniedzamais svara minimums) ir vismaz 15 g.
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.
2.27.
Projekts Nr. 27. Daugavpils novada domes projekta iesniegums
„Daugavpils novada Vaboles pagasta Baltezera zandartu mazuļu
pavairošana”
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 pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.28.
Projekts Nr. 28. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā
2021.gadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1652,51 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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2.29.
Projekts Nr. 29. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā 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. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem, kuros norādītajās ūdenstilpēs zivju resursu papildināšana ar Zivju fonda
atbalstu nav notikusi divus iepriekšējos gadus pēc kārtas.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.30.
Projekts Nr. 30. Daugavpils novada domes projekta iesniegums
„Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zandartu mazuļu
pavairošana”
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, kuros norādītajās ūdenstilpēs zivju resursu papildināšana ar Zivju fonda
atbalstu nav notikusi divus iepriekšējos gadus pēc kārtas.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.31.
Projekts Nr. 31. Biedrības “Sudrablasis” projekta iesniegums
„Dabisko taimiņu dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Straujupītē, Inčukalna
un Ādažu novadu teritorijā”
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 “Sudrablasis” projekta iesniegumam
„Dabisko taimiņu dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Straujupītē, Inčukalna un Ādažu
novadu teritorijā” un nevērtēt šo projektu, jo projekta iesniedzējs nav iesniedzis Lauku
atbalsta dienestā vairākus noteikumu Nr. 215 6. punktā norādītos dokumentus, kas ir
nepieciešami projekta iesniegšanai pasākumā. Par projekta nevirzīšanu vērtēšanai
vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju
fonda padomes sēdē.
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2.32.
Projekts Nr. 32. Biedrības “Sudrablasis” projekta iesniegums
„Dabisko taimiņu dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Liepupē, Salacgrīvas
novada teritorijā”
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 “Sudrablasis” projekta iesniegumam
„Dabisko taimiņu dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Liepupē, Salacgrīvas novada
teritorijā” un nevērtēt šo projektu, jo projekta iesniedzējs nav iesniedzis Lauku atbalsta
dienestā vairākus noteikumu Nr. 215 6. punktā norādītos dokumentus, kas ir
nepieciešami projekta iesniegšanai pasākumā. Par projekta nevirzīšanu vērtēšanai
vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju
fonda padomes sēdē.
2.33.
Projekts Nr. 33. Biedrības “Sudrablasis” projekta iesniegums
„Dabisko lašu un taimiņu nārsta vietu un dzīvotņu kvalitātes uzlabošana
Gaujā, Ādažu novada teritorijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 16 412,22 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pirms projekta uzsākšanas iesniegt Lauku atbalsta
dienestā ar Ādažu novada pašvaldību noslēgtu līgumu par konkrētā Gaujas
posma apsaimniekošanu.
3) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar institūta BIOR
izstrādāto metodiku, kas pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts
deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”).
4) Pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos noteiktos
saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto darbu
veikšanai.
5) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.34.
Projekts Nr. 34. Auces novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku krājumu papildināšana Lielauces ezerā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
(turpmāk – noteikumi Nr. 215) 11.1 un 11.1 2.1.2. punktu nepiešķirt atbalstu Auces
novada pašvaldības projekta iesniegumam „Līdaku krājumu papildināšana Lielauces
ezerā” un nevērtēt šo projektu, jo Lielauces ezerā notiek licencētā makšķerēšana, bet
institūtā BIOR nav iesniegts pārskats par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem. Par
projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda
padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
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2.35.
Projekts Nr. 35. Gulbenes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Gulbenes novada ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 9 744,73 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.
2.36.
Projekts Nr. 36. Aglonas novada domes projekta iesniegums „Zivju
resursu pavairošana Aglonas novada Ilzas, Pakaļņa un Cirīša ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 400,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam precizēt ielaižamo zandartu mazuļu svaru (saskaņā ar
Ministru kabineta rīkojumu Nr. 52 Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas
plānu 2021.-2024. gadam, 4.3.3.punktu un 3.tabulu, vidējam zandartu mazuļa
0+ svaram jābūt 1-30 g), kas nav norādīts projekta iesniegumā, un pirms
projekta īstenošanas uzsākšanas iesniegt šo informāciju Lauku atbalsta dienestā.
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.
2.37.
Projekts Nr. 37. Višķu pagasta pārvaldes projekta iesniegums
„Zandartu resursu papildināšana Višķu ezerā”
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.
2.38.
Projekts Nr. 38. Biedrības "Bauskas mednieku un makšķernieku
biedrība" projekta iesniegums „Plēsīgo zivju resursu pavairošana Mūsas
un Mēmeles upēs Bauskas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 9 965,55 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.
2.39.
Projekts Nr. 39. Krustpils novada pašvaldības proje kta iesniegums
„Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Laukezerā 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. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem, kuros norādītajās ūdenstilpēs zivju resursu papildināšana ar Zivju fonda
atbalstu nav notikusi divus iepriekšējos gadus pēc kārtas.
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Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.40.
Projekts Nr. 40. Krustpils novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 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. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem, kuros norādītajās ūdenstilpēs zivju resursu papildināšana ar Zivju fonda
atbalstu nav notikusi divus iepriekšējos gadus pēc kārtas.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.41.
Projekts Nr. 41. Biedrības “Ruckas viļņi” projekta iesniegums
„Zivju resursu krājumu papildināšana Ruckas ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 819,32 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.
2.42.
Projekts Nr. 42. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas
pagastu apvienība” projekta iesniegums „Pārtovas, Viraudas un Idzepoles
ezeru zivju krājumu papildināšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 8 212,80 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.
2.43.
Projekts Nr. 43. Rēzeknes pilsētas domes projekta iesniegums
„Rēzeknes (Kovšu) ezera zivju resursu pavairošana”
1) Ņemot vērā, ka pasākumam izsludinātajā finansējuma summā projektu iegūtā
vērtējuma secībā, kā pēdējie vienlaikus iekļāvās trīs vienādu novērtējumu
saņēmušie projekti (tai skaitā projekts Nr.43), un tiem atlikušais finansējums
nebija pietiekošs pilna projektos pieteiktā finanšu apjoma nodrošināšanai,
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saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 14.1 punktu projektam var piešķirt daļēju finansējumu
(proporcionālu daļu no pasākumam atlikušā finansējuma, ievērojot trīs vienādi
novērtēto projektu pieprasīto kopējo finansējumu) 450,11 EUR apmērā, kas
nodrošina 1000 līdaku mazuļu ielaišanu Rēzeknes (Kovšu) ezerā un ūdens
kaļķošanu ar kaļķakmeni (28 t), ņemot vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju
fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta līdzfinansējums (12 %).
2) 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) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.44.
Projekts Nr. 44. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums
„Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Inčupes upē Saulkrastu novadu
teritorijā 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 Saulkrastu novada domes projekta
iesniegumam „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Inčupes upē Saulkrastu novadu
teritorijā 2021.gadā” un nevērtēt šo projektu, jo projekta iesniedzējs Lauku atbalsta
dienestā nav iesniedzis saskaņojumu ar visiem privātās upes īpašniekiem, kuriem
piederošajā upes daļā, neradot kaitējumu pārējo upes daļu īpašnieku interesēm, notiks
projektā paredzētās darbības, kas ir nepieciešams projekta iesniegšanai pasākumā.
Tāpat projekta iesniegumā nav paredzēts nodrošināt projekta īstenošanas vietas
zinātnisko izvērtējumu pirms projektā ietverto pasākumu veikšanas, kas ir pasākuma
izsludināšanā šāda veida projektiem izvirzītā prasība. Par projekta nevirzīšanu
vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes locekļi, kas
piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
2.45.
Projekts Nr. 45. Saulkrastu novada domes projekta iesniegums
„Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novadu
teritorijā 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 Saulkrastu novada domes projekta
iesniegumam „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novadu
teritorijā 2021.gadā” un nevērtēt šo projektu, jo projekta iesniedzējs Lauku atbalsta
dienestā nav iesniedzis saskaņojumu ar visiem privātās upes īpašniekiem, kuriem
piederošajā upes daļā, neradot kaitējumu pārējo upes daļu īpašnieku interesēm, notiks
projektā paredzētās darbības, kas ir nepieciešams projekta iesniegšanai pasākumā.
Tāpat projekta iesniegumā nav paredzēts nodrošināt projekta īstenošanas vietas
zinātnisko izvērtējumu pirms projektā ietverto pasākumu veikšanas kas ir pasākuma
izsludināšanā šāda veida projektiem izvirzītā prasība. Par projekta nevirzīšanu
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vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes locekļi, kas
piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
2.46.
Projekts Nr. 46. Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Dagdas ezerā”
4) Ņemot vērā, ka pasākumam izsludinātajā finansējuma summā projektu iegūtā
vērtējuma secībā, kā pēdējie vienlaikus iekļāvās trīs vienādu novērtējumu
saņēmušie projekti (tai skaitā projekts Nr.46), un tiem atlikušais finansējums
nebija pietiekošs pilna projektos pieteiktā finanšu apjoma nodrošināšanai,
saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 14.1 punktu projektam var piešķirt daļēju finansējumu
(proporcionālu daļu no pasākumam atlikušā finansējuma, ievērojot trīs vienādi
novērtēto projektu pieprasīto kopējo finansējumu) 4534,17 EUR apmērā, kas
nodrošina 19 000 zandartu mazuļu ielaišanu Dagdas ezerā, ņemot vērā, ka tiek
saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta
līdzfinansējums (5 %).
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.
6) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.47.
Projekts Nr. 47. Dagdas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Dagdas novada Ežezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 6 465,94 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam precizēt ielaižamo zandartu mazuļu svaru (saskaņā ar
Ministru kabineta rīkojumu Nr. 52 “Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas
plānu 2021.-2024. gadam”, 4.3.3. punktu un 3. tabulu, vidējam zandartu mazuļa
0+ svaram jābūt 1-30 g), kas nav norādīts projekta iesniegumā, un pirms
projekta īstenošanas uzsākšanas iesniegt šo informāciju Lauku atbalsta dienestā.
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.
2.48.
Projekts Nr. 48. Bauskas novada administrācijas projekta
iesniegums „Mūsas un Lielupes gultnes tīrīšana zivju nārsta vietu
atjaunošanai Bauskas novadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 13 467,10 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar institūta BIOR
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izstrādāto metodiku, kas pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts
deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”).
3) Pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos noteiktos
saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto darbu
veikšanai.
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.
2.49.
Projekts Nr. 49. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
"Komunālās saimniecības pārvalde" projekta iesniegums „Lielā Stropu
ezera zivju resursu pavairošana”
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, kuros norādītajās ūdenstilpēs zivju resursu papildināšana ar Zivju fonda
atbalstu nav notikusi divus iepriekšējos gadus pēc kārtas.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.50.
Projekts Nr. 50. Biedrības "Saldus makšķernieku klubs" projekta
iesniegums „Zivju resursu pavairošana Pakuļu ūdenskrātuvē 2021”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2000,00 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.
2.51.
Projekts Nr. 51. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada Ļaudonas pagasta Sāvienas
ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1 744,20 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam precizēt ielaižamo zandartu mazuļu svaru (saskaņā ar
Ministru kabineta rīkojumu Nr. 52 “Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas
plānu 2021.-2024. gadam”, 4.3.3. punktu un 3. tabulu, vidējam zandartu mazuļa
0+ svaram jābūt 1-30 g), kas nav norādīts projekta iesniegumā, un pirms
projekta īstenošanas uzsākšanas iesniegt šo informāciju Lauku atbalsta dienestā.
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.
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2.52.
Projekts Nr. 52. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada Ošupes pagasta Lubāna ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 8 568,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam precizēt ielaižamo zandartu mazuļu svaru (saskaņā ar
Ministru kabineta rīkojumu Nr. 52 “Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas
plānu 2021.-2024. gadam”, 4.3.3. punktu un 3. tabulu, vidējam zandartu mazuļa
0+ svaram jābūt 1-30 g), kas nav norādīts projekta iesniegumā, un pirms
projekta īstenošanas uzsākšanas iesniegt šo informāciju Lauku atbalsta dienestā.
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.
2.53.
Projekts Nr. 53. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Madonas novada Mētrienas pagasta Odzienas
ezerā”
7) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 14.1 punktu piešķirt projektam daļēju finansējumu 1207,50 EUR
apmērā, kas atbilstoši Odzienas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumiem nodrošina 4500 zandartu mazuļu ielaišanu Odzienas ezerā, ņemot
vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums (20,8 %).
8) 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.
9) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.54.
Projekts Nr. Madonas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zandartu mazuļu ielaišana Madonas novada Vestienas pagasta Kālezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4600,00 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.
2.55.
Projekts Nr. 55. Biedrības "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība"
projekta iesniegums „Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu
krācēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 11 580,00 EUR apmērā.
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2) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar institūta BIOR
izstrādāto metodiku, kas pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts
deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”).
3) Pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos noteiktos
saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto darbu
veikšanai.
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.
2.56.
Projekts Nr. 56. Biedrības "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība"
projekta iesniegums „Lašveidīgo zivju nārsta vietu sakopšana Braslā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1996,98 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar institūta BIOR
izstrādāto metodiku, kas pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts
deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”).
3) Pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos noteiktos
saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto darbu
veikšanai.
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.
2.57.
Projekts Nr. 57. Biedrības "Vaidavas ezera pārvalde" projekta
iesniegums „Zivju resursu pavairošana Vaidavas ezerā Kocēnu novadā”
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 14.1 punktu piešķirt projektam daļēju finansējumu 762,30 EUR
apmērā, kas atbilstoši Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumiem nodrošina 4000 zandartu mazuļu ielaišanu Vaidavas ezerā, ņemot
vērā, ka tiek saglabāts vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums (25 %).
2) Projekta iesniedzējam precizēt ielaižamo zandartu mazuļu svaru (saskaņā ar
Ministru kabineta rīkojumu Nr. 52 Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas
plānu 2021.-2024. gadam, 4.3.3.punktu un 3.tabulu, vidējam zandartu mazuļa
0+ svaram jābūt 1-30 g), kas nav norādīts projekta iesniegumā, un pirms
projekta īstenošanas uzsākšanas iesniegt šo informāciju Lauku atbalsta dienestā.
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.
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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.
2.58.
Projekts Nr. 58. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Taimiņu smoltu ielaišana Salacas upe s baseinā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 10 000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka ielaižamo taimiņu smoltu vidējais svars
grupā (sasniedzamais svara minimums) ir vismaz 15 g.
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.
2.59.
Projekts Nr. 59. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Svētupē”
1) Piešķirt projektam finansējumu 15 000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar institūta BIOR
izstrādāto metodiku, kas pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts
deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”).
3) Projekta iesniedzējam vēlams iesaistīt medniekus bebru problēmas risināšanā
un atspoguļot šo iesaisti pārskatā par projekta īstenošanu, kā arī, izpļaujot
ūdensaugus, augu masa obligāti jāizvāc no upes un jānoglabā tam piemērotās
kompostēšanas vietās, tā samazinot biogēno elementu daudzumu ūdenī.
4) Pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos noteiktos
saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto darbu
veikšanai.
5) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.60.
Projekts Nr. 60. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Vimbu pavairošana Salacas upē”
1) Piešķirt projektam finansējumu 750,00 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.
2.61.
Projekts Nr. 61. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Foreļu pavairošana Svētupē”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3 409,00 EUR apmērā.
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2) Projekta iesniedzējam pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iegūt
saskaņojumu par projekta īstenošanu attiecīgajā privātajā upē (upes daļā) ar
privātās upes daļas īpašnieku, kuram piederošajā upes daļā notiks zivju mazuļu
ielaišana, un iesniegt šo saskaņojumu Lauku atbalsta dienestā.
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.
2.62.
Projekts Nr. 62. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Nārsta vietu atjaunošana Salacā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 15 000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar institūta BIOR
izstrādāto metodiku, kas pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts
deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”).
3) Pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos noteiktos
saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto darbu
veikšanai.
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.
2.63.
Projekts Nr. 63. Balvu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Balvu novada ezeros 2021.gadā - Sprogu
ezers”
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, kuros norādītajās ūdenstilpēs zivju resursu papildināšana ar Zivju fonda
atbalstu nav notikusi divus iepriekšējos gadus pēc kārtas.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.64.
Projekts Nr. 64. Burtnieku novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana
Burtnieku ezerā 2021. gadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 15 000,00 EUR apmērā.
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2) Projekta iesniedzējam paredzēt konkrētās projekta īstenošanas vietas situācijas
izvērtējuma veikšanu pirms projektā paredzēto zivju dzīvotņu un nārsta vietu
atjaunošanas darbu uzsākšanas (izvērtējums veicams saskaņā ar institūta BIOR
izstrādāto metodiku, kas pieejama tīmekļvietnes www.bior.lv sadaļā “Valsts
deleģētās funkcijas (Zivju resursu atražošana)”).
3) Pirms projekta īstenošanas nodrošināt normatīvajos aktos noteiktos
saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto darbu
veikšanai.
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.
2.65.
Projekts Nr. 65. Salas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana un atražošana Salas novada Vīķu ezerā 2021.
gadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2450,00 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.
2.66.
Projekts Nr. 66. Ludzas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Dūnākļu, Pildas, Cirmas, Dziļezera 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” 14.1 punktu piešķirt projektam daļēju finansējumu (saskaņā ar
institūta BIOR atzinumu divu plēsīgu zivju sugu – līdaku un zandartu –
vienlaicīga ielaišana ezeros nebūtu ieteicama) 7199,50 EUR apmērā, kas
nodrošina šādu zivju mazuļu ielaišanu ezeros, ņemot vērā, ka tiek saglabāts
vismaz Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta
līdzfinansējums (25 %):
- Dūnākļu ezerā 5000 līdakas (Zivju fonda finansējums 1512,50 EUR);
- Pildas ezerā 10 000 līdakas (Zivju fonda finansējums 3025,00 EUR);
- Cirmas ezerā 15 000 zandarti (Zivju fonda finansējums 2662,00 EUR).
2) Saskaņā ar projekta iesniegumā norādīto projekta iesniedzējam par saviem
līdzekļiem finansēt 5000 līdaku mazuļu ielaišanu Dziļezerā.
3) Projekta iesniedzējam precizēt ielaižamo līdaku mazuļu svaru (saskaņā ar
Ministru kabineta rīkojumu Nr. 52 “Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas
plānu 2021.-2024. gadam” vienvasaras līdakas mazuļi izlaižami no 1 līdz 30 g,
laikā no maija līdz oktobrim), un pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniegt
šo informāciju Lauku atbalsta dienestā.
4) Projekta iesniedzējam precizēt ielaižamo zandartu mazuļu svaru (saskaņā ar
Ministru kabineta rīkojumu Nr. 52 Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas
plānu 2021.-2024. gadam, 4.3.3.punktu un 3.tabulu, vidējam zandartu mazuļa
0+ svaram jābūt 1-30 g), kas nav norādīts projekta iesniegumā, un pirms
projekta īstenošanas uzsākšanas iesniegt šo informāciju Lauku atbalsta dienestā.
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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.
6) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.67.
Projekts Nr. 67. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Maltas
pagastu apvienība" projekta iesniegums „Zivju resursu pavairošana
Černostes un Pušas ezeros”
1) Piešķirt projektam finansējumu 8 789,50 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.
2.68.
Projekts Nr. 68. Smiltenes novada domes projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 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. punktu nepiešķirt projektam finansējumu, ņemot vērā kārtai izsludinātā kopējā
pieejamā finansējuma ierobežoto apmēru un pieejamā finansējuma piešķiršanu
projektiem, kuros norādītajās ūdenstilpēs zivju resursu papildināšana ar Zivju fonda
atbalstu nav notikusi divus iepriekšējos gadus pēc kārtas.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.69.
Projekts Nr. 69. Jelgavas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Līdaku piegāde un ielaišana Lielupē - Jelgavas novada administratīvajā
teritorijā - 2021”
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, kuros norādītajās ūdenstilpēs zivju resursu papildināšana ar Zivju fonda
atbalstu nav notikusi divus iepriekšējos gadus pēc kārtas.
Vienlaikus noteikt, ka, ievērojot iespējamo Zivju fonda līdzekļu pārpalikumu, kas
varētu veidoties kādā no citiem Zivju fonda pasākumiem, padome varētu lemt par
līdzekļu papildus iedalīšanu pasākumam, kurā iesniegts šis projekts, kas ļautu atbalstīt
projektu un piešķirt līdzekļus tā īstenošanai. Par to padome, bet ne vēlāk par 2021. gada
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1.jūniju, pieņemtu atsevišķu lēmumu, ievērojot kārtai iesniegto projektu savstarpējā
novērtējuma secību.
2.70.
Projekts Nr. 70. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Lādes ezerā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
(turpmāk – noteikumi Nr. 215) 11.1 un 11.1 2.1.2. punktu nepiešķirt atbalstu Limbažu
novada pašvaldības projekta iesniegumam „Zivju resursu pavairošana Lādes ezerā” un
nevērtēt šo projektu, jo Lādes ezerā notiek licencētā makšķerēšana, bet institūtā BIOR
nav iesniegts pārskats par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem. Par projekta nevirzīšanu
vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes locekļi, kas
piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
2.71.
Projekts Nr. 71. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Katvaru ezerā”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
(turpmāk – noteikumi Nr. 215) 11.1 un 11.1 2.1.2. punktu nepiešķirt atbalstu Limbažu
novada pašvaldības projekta iesniegumam „Zivju resursu pavairošana Katvaru ezerā”
un nevērtēt šo projektu, jo Katvaru ezerā notiek licencētā makšķerēšana, bet institūtā
BIOR nav iesniegts pārskats par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem. Par projekta
nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda padomes
locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
2.72.
Projekts Nr. 72. Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu pavairošana Augstrozes Lielezerā”
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 atbalstu Engures novada domes projekta iesniegumam „Engures
novada Engures ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana”, jo šis projekts
padomes vērtējumā ieguva mazāk par 45 punktiem, nesasniedzot noteikumos Nr.215
paredzēto robežlielumu, kas ļautu kvalificēties Zivju fonda finansiālajam atbalstam.
2.73.
Projekts Nr. 73. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu atjaunošana Pārgaujas novada Raiskuma ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1490,72 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam precizēt ielaižamo zandartu mazuļu svaru (saskaņā ar
Ministru kabineta rīkojumu Nr. 52 “Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas
plānu 2021.-2024. gadam”, 4.3.3.punktu un 3.tabulu, vidējam zandartu mazuļa
0+ svaram jābūt 1-30 g), kas nav norādīts projekta iesniegumā, un pirms
projekta īstenošanas uzsākšanas iesniegt šo informāciju Lauku atbalsta dienestā.
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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.
2.74.
Projekts Nr. 74. Pārgaujas novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu atjaunošana Pārgaujas novada Ungura ezerā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2420,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam precizēt ielaižamo līdaku mazuļu svaru (saskaņā ar
Ministru kabineta rīkojumu Nr. 52 “Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas
plānu 2021.-2024. gadam” vienvasaras līdakas mazuļi izlaižami no 1 līdz 30 g,
laikā no maija līdz oktobrim), un pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniegt
šo informāciju Lauku atbalsta dienestā.
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.
Padome papildus par pasākumam “Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir
atļauta makšķerēšana” 2021. gada 1.kārtā iesniegtajiem projektiem nolēma:
1) ja par kādu no padomes sēdē atbalstītajie m 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.
3) lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu atbalstīto projektu īstenošanu,
visus šī protokola lēmumus par Zivju fonda projektiem, kas saistīti ar zivju
ielaišanu, papildināt ar šādām prasībām, kas jānodrošina projektu
īstenošanā:
3.a) nodrošināt līguma vai nodomu protokola slēgšanu starp projekta
īstenotāju un zivju mazuļu piegādātāju, kas reģistrēts Pārtikas un
veterinārā dienesta reģistrā „Atzītie akvakultūras dzīvnieku audzēšanas
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uzņēmumi”, kā arī šāda līguma vai nodomu protokola kopijas iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā. Ja zivju mazuļu iegāde notiek ārzemēs, projektu
iesniedzējiem jānodrošina attiecīga līguma kopijas ar šīs valsts
kompetentās institūcijas atzītu akvakultūras dzīvnieku audzēšanas
uzņēmumu iesniegšanu;
3.b) pabeigt projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkuma procedūru un ne
vēlāk, kā trīs mēnešus pēc projekta apstiprināšanas, noslēgt līgumu par
zivju mazuļu piegādēm, kurā tiktu paredzētas arī sankcijas attiecībā uz
zivju mazuļu piegādes neizpildi.
4) Atgādināt, Zivju fonda atbalsta saņēmējiem, ka pārskats par Zivju fonda
finansētā projekta īstenošanu, izpildot projektā norādīto īstenošanas
termiņu, jāiesniedz divu nedēļu laikā pēc pēdējā projekta maksājuma, bet
ne vēlāk, kā līdz kārtējā gada 31. oktobrim. Ja šis nosacījums netiek
izpildīts, Zivju fonda padome var pieņemt lēmumu par atbalsta saņēmēja
projektam apstiprinātā finansējuma atcelšanu un pārdali citam
projektam.
3. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2021. gadā.
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju
fonda dotācijas veidošanai 2021.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz 12.04.2021.
veidoja 409 665,56 EUR jeb 36,2 % no 2021.gada ieņēmumu plāna, kas aptuveni atbilst
plānotajam.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no 01.01.2021.
līdz 12.04.2021.” un pieņēma to zināšanai.

Zivju fonda padomes vadītājs

N. Riekstiņš

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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