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Nr. 4.1-28e/14/2021

Zivju fonda padomes 208. sēdes (attālinātā veidā) protokols
Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N. Riekstiņš un
padomes locekļi I. Bārtule, E. Šmite, I. Lielmanis, A. Bērziņš, D. Vilkaste, D. Ustups,
V. Šantars, V. Gabrāns, Ē. Urtāns. Sēdē nepiedalījās padomes locekļi E. Burģelis, M.
Švarcs.
1. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” kārtai iesniegto
projektu apspriešana, projektu iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju
fonda padomes locekļu jautājumiem par iesniegtajiem projektiem.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” kārtai iesniegto
projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu finansējumu.
3. Zivju fonda atzinības raksta kandidātu izvērtēšana un lēmuma par atzinības
rakstu piešķiršanu pieņemšana.
4. Dažādi:
4.1. par Lauku atbalsta dienesta informāciju par Zivju fonda līdzekļu ietaupījumu
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas projektā
“Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Daugavpils novadā”;
4.2. par Lauku atbalsta dienesta informāciju par Zivju fonda līdzekļu ietaupījumu
biedrības "Liepājas 15. vidusskolas atbalsta biedrība" projektā “Jauniešu
vasaras nometne "Usmas ezera ekosistēmas vērtības apsaimniekošanas
kontekstā"”;
4.3. par Lauku atbalsta dienesta informāciju par Zivju fonda līdzekļu ietaupījumu
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienība projektā
“Pārtovas, Viraudas un Idzepoles ezeru zivju krājumu papildināšana”;
4.4. Par Ādažu novada domes vēstuli par atteikšanos no projektu “Zivju resursu
pavairošana Ādažu novada Dūņezerā” un “Zivju resursu pavairošana Ādažu
novada Lielajā Baltezerā” īstenošanas;
4.5. Par Madonas novada pašvaldības vēstuli par atteikšanos no projektu “Līdaku
mazuļu ielaišana Madonas novada Ļaudonas pagasta Sāvienas ezerā” un
“Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada Ošupes pagasta Lubāna ezerā”
īstenošanas;

4.6. par Valsts vides dienesta projekta iesniegumā norādītās informācijas atkārtotu
pārbaudi Sodu reģistrā;
4.7. par Lauku atbalsta dienesta vēstuli par biedrības “SUDRABLASIS” īstenoto
projektu “Dabisko lašu un taimiņu nārsta vietu un dzīvotņu kvalitātes
uzlabošana Gaujā, Ādažu novada teritorijā”.
Sēdi vadīja: padomes vadītājs N.Riekstiņš.
Sēdi protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecākais referents, padomes sekretariāta
pārstāvis.
N.Riekstiņš 2021.gada 28. oktobra padomes attālinātās sēdes laikā vaicā padomes
locekļiem, vai viņiem nav iebildumu pret iepriekš izsūtīto padomes sēdes darba kārtību,
kā arī papildus pievienotajiem jautājumiem darba kārtības 4.punktā “Dažādi”.
Nevienam no padomes locekļiem nav iebildumu, un padomes sēdes darba kārtība tiek
apstiprināta.
1. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu
iesniedzēju informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu
jautājumiem par iesniegtajiem projektiem
N. Riekstiņš informē, ka pasākumam iesniegtajos 6 projektos pieprasītais Zivju fonda
finansējums ir 37 662,46 EUR, bet pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 20 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos pieprasītais
finansējums ievērojami pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto
un pieejamo atbalsta apmēru. N. Riekstiņš arī norāda, ka pasākuma kārtai bija iesniegts
vēl viens projekts – Valsts robežsardzes projekts “Aprīkojuma iegāde zivju resursu
kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Latvijas - Baltkrievijas un Latvijas
– Krievijas pierobežas ūdenstilpnēs”, – bet Valsts robežsardze šo projektu ir atsaukusi,
jo to bija plānots realizēt no 2021.gada decembra līdz 2022.gada novembrim, kas
neatbilst Zivju fonda projektu realizēšanas termiņu nosacījumiem.
Padomes sēdē attālinātā veidā piedalījās sekojoši projektu iesniedzēju pārstāvji, kas
atbilstoši pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem
(projektu nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 2. punktā un
protokola pielikumā):
1) projekts Nr. 3 – V. Ašķeļaņecs, Augšdaugavas novada domes pārstāvis;
2) projekts Nr. 4 – O. Rudzītis, Ventspils valstspilsētas pašvaldības policijas
priekšnieks;
3) projekts Nr. 5 – S. Buls, Valmieras novada pašvaldības pārstāvis;
4) projekts Nr. 6 – J. Remess, Limbažu novada pašvaldības aģentūras “ALDA”
direktors.
Pasākuma projektu iesniegumu kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā padomes
locekļi iepazinās ar padomes locekļu E. Šmites (projekts Nr.1, 3, 4, 5, 6) un I. Bārtules
(projekts Nr. 2) sagatavotajiem atzinumiem par iesniegtajiem projektiem.

Padome vienprātīgi nolēma tālākai vērtēšanai ar samazinātu Zivju fonda finansējumu,
virzīt projektu iesniegumus Nr. 3, 4 un 5, paredzot tiem sekojošus finansējuma
samazinājumus (samazinātā finansējuma apjomus skatīt arī lēmumos par attiecīgajiem
projektiem šī protokola 2. punktā):
1) projektā Nr. 3 izslēgt izmaksu pozīcijas “Aizsargjaka”, 2 gab., “Aizsargbikses”,
2 gab., “Servisa pakalpojumi” un “Cimdi”, 2 gab., jo šīs pozīcijas, kurās
paredzēta dažādu apģērba piederumu iegāde, ir uzskatāmas par izmaksām, kas
nav tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nav atbilstošas Zivju fonda
pasākumā un projektā sasniedzamajam mērķim;
2) projektā Nr. 4. izslēgt izmaksu pozīciju “Apģērbs rudens/ziemas/pavasara
sezonai pašvaldības policijas darbiniekiem”, 8 kompl., jo šī pozīcija, kurā
paredzēta dažādu apģērba piederumu iegāde, ir uzskatāmas par izmaksām, kas
nav tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nav atbilstošas Zivju fonda
pasākumā un projektā sasniedzamajam mērķim;
3) projektā Nr. 5. izslēgt izmaksu pozīciju “Spectērps Ursuit Sea Horse ar
URSUIT THERMOFILL apakšapģērbu”, 2 gab., jo šī pozīcija, kurā paredzēta
apģērba piederumu iegāde, ir uzskatāmas par izmaksām, kas nav tieši saistītas
ar projekta īstenošanu un nav atbilstošas Zivju fonda pasākumā un projektā
sasniedzamajam mērķim.
Pārējos projektus (projekti Nr. 1, 2, 6) padome virzīja vērtēšanai attiecīgajos projektos
pieteiktā finansējuma apmērā.
2. Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu
pieņemšana par projektu finansējumu
Pirms projektu vērtēšanas uzsākšanas N.Riekstiņš norāda, ka atbilstoši padomes
sekretariāta apkopotajai informācijai, ir izveidojies finansējuma atlikums
15 278,04 EUR (skatīt arī šī protokola darba kārtības punktus 4.1.- 4.5.) no Zivju fonda
iepriekš apstiprināto projektu īstenošanas atlikuma un atlikuma, kas izveidojies sakarā
ar projektu neīstenošanu. Tāpat ir pieejams atlikums no Zivju fonda administratīvo
izdevumu sadaļas finansējuma 4074,10 EUR apmērā, kas, ņemot vērā Zivju fonda
padomes sēžu attālināto norisi, ko izraisa Covid-19 izplatības noteiktie ierobežojumi,
vairs nebūs nepieciešams. Attiecīgi arī šis atlikums būtu ietverams kopējā finansējuma
atlikumā, kas kopā tad veidotu 19 352,14 EUR.
N. Riekstiņš piedāvā no šī finansējuma atlikuma piešķirt iztrūkstošo finansējumu
(apjomu, kas pārsniedz kārtai izsludinātos 20 000 EUR) visiem projektu iesniegšanas
kārtā iesniegtajiem projektiem, kas vērtēšanas rezultātā būs ieguvuši vērtējuma punktu
summu, kas ļauj kvalificēties atbalsta saņemšanai (vismaz 45 punkti).
Padome atbalstīja N. Riekstiņa priekšlikumu un nolēma no izveidojušās Zivju
fonda finansējuma atlikuma summas 19 352,14 EUR piešķirt iztrūkstošo
finansējuma apjomu, kas pārsniedz kārtai izsludinātos 20 000 EUR, visiem tiem
projektu iesniegšanas kārtā iesniegtajiem projektiem, kas vērtēšanas rezultātā

būs ieguvuši vērtējuma punktu summu, kas ļauj projektam kvalificēties atbalsta
saņemšanai (vismaz 45 punkti). Noteikt, ka no finansējuma atlikuma papildus
iedalāmais finansējuma apjoms, atbilstoši šī protokola 1. punktā veiktajam
atsevišķu projektu finansējuma samazinājumam pirms projektu virzības tālākai
vērtēšanai, summāri nepārsniedz 9784,60 EUR.
Padome elektroniskās saziņas ceļā 2021.gada 28. oktobrī veica projektu iesniegumu
vērtēšanas procedūru projektiem, kas tika iesniegti 2021.gada otrajā kārtā Zivju fonda
pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras uzsākšanas aizpildīja, parakstīja
un elektroniski nosūtīja 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, un iesniedza apliecinājumus padomes
sekretariātam. Padomes locekļi, kuriem bija saistība ar konkrētiem projektiem,
apliecinājumā norādīja, ka atstata sevi no attiecīgo projektu vērtēšanas.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas padomes locekļi 2021. gada 28. oktobrī
elektroniski nosūtīja padomes sekretariātam savas projektu vērtēšanas veidlapas.
Saskaņā ar padomes sekretariāta veikto projektu iesniegumu vērtēšanas datu
apkopojumu, pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes
vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” iesniegtie projektu
iesniegumi saņēma šī protokola pielikumā atspoguļoto novērtējumu (punktu kopsumma
dalīta ar projektu vērtētāju skaitu).
Kopējā vērtēšanai virzīto 6 projektu pieprasītā finansējuma summa bija 29 784,60
EUR, kas atbilst kārtai izsludinātajam finansējuma apmēram 20 000 EUR, kuram
attiecīgi pievienots ar padomes lēmumu sēdes laikā kārtai papildus piešķirtais
finansējums 9 784,60 EUR apmērā no Zivju fonda finansējuma atlikuma.
Projektu vērtēšanas rezultātā visi vērtēšanai virzītie projekti saņēma vērtējuma punktu
summu, kas pārsniedza 45 punktus, un tas ļāva visiem projektiem kvalificēties atbalsta
saņemšanai. Līdz ar to 6 iesniegumu kārtai iesniegto projektu finansēšanai ir
izmantojams Zivju fonda finansējums 29 784,60 EUR apmērā.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29. pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju
fonda nolikums” 8.3. apakšpunktu, padome, ievērojot kārtai izsludināto un sēdes
laikā papildus iedalīto finansējumu (kopējā summa 29 784,60 EUR), pieņēma
šādus lēmumus par finansējuma piešķiršanu pasākuma „Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē
ir zivju resursu aizsardzība” 2. kārtai iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
2.1.Projekts Nr. 1 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas projekta
iesniegums „Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana
Liepājas pilsētas ūdenstilpēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4500,00 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.

2.2.Projekts Nr. 2 Valsts vides dienesta projekta iesniegums „Zvejas
kontroles pierādījumu fiksēšanas aprīkojuma pilnveide”
1) Piešķirt projektam finansējumu 9 351,70 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 Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās
administrācijas projekta iesniegums „Materiāltehniskās bāzes
uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes
paaugstināšanai Augšdaugavas 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 4 992,90 EUR
apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju apmaksu, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta
līdzfinansējums (11,0 %):
- piekabe kvadraciklam, 1 gab. (969,21 EUR Zivju fonda finansējums);
- automašīnas piekabe ar papildaprīkojumu, 1 gab. (2585,45 EUR Zivju
fonda finansējums);
- koferis universāls kvadraciklam, 1 gab. (258,10 EUR Zivju fonda
finansējums);
-

alumīnija aizsargpanna, 1 gab. (373,80 EUR Zivju fonda finansējums);

-

ķēdes kvadraciklam, 4 gab. (309,72 EUR Zivju fonda finansējums);

-

pārklājs kvadraciklam, 1 gab. (44,50 EUR Zivju fonda finansējums);

-

aizsargķiveres, 2 gab. (389,82 EUR Zivju fonda finansējums);

-

apsildāmie rokturi, 1 kompl. (62,30 EUR Zivju fonda finansējums).

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 atļaut izmantot projekta izmaksu pozīcijas “servisa
pakalpojumi” finansēšanai nepieciešamos 130,00 EUR no projektam
paredzētajiem līdzfinansējuma līdzekļiem, samazinot atbalstītajām izmaksu
pozīcijām projektā norādīto līdzfinansējuma apjomu. Par konkrētām izmaksu
pozīcijām, kurām tiktu samazināts līdzfinansējuma apjoms (kopā ne vairāk kā
par 130 EUR) attiecīgi paziņot Lauku atbalsta dienestam;
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.

2.4. Projekts Nr. 4 Ventspils pilsētas pašvaldības policijas projekta
iesniegums “Materiāltehniskās bāzes uzlabošana maluzvejniecības
apkarošanas un zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes
paaugstināšanai Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā”
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215 “Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem” 14.1 punktu piešķirt projektam daļēju finansējumu 5850,00 EUR
apmērā, kas nodrošina projekta izmaksu pozīcijas “Laivas dzinējs izmantošanai
jūras ūdeņos” (1 gab.) apmaksu, ņemot vērā, ka tiek saglabāts Zivju fonda
daļējam finansējumam proporcionāls projekta līdzfinansējums (10,0 %).
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.
2.5. Projekts Nr. 5 Valmieras novada pašvaldības projekta iesniegums
“Zivju resursu aizsardzībai Valmieras novadā nepieciešamā
aprīkojuma iegāde”
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 3290,00 EUR
apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju apmaksu, ņemot vērā, ka
tiek saglabāts Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta
līdzfinansējums (27,6 %):
- binoklis, 2 gab. (890,00 EUR Zivju fonda finansējums);
- sporta kamera ar uzlādes staciju, 4 gab. (2400,00 EUR Zivju fonda
finansējums).
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.
2.6.Projekts Nr. 6 Limbažu novada pašvaldības projekta iesniegums
„Zivju resursu aizsardzība Limbažu novada ezeros un upēs”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1800,00 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.

Padome papildus par pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība ”
2021. gada 2. 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;
3) pārskatu par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu šī protokola
2.punktā minētie projektu iesniedzēji drīkst iesniegt līdz 2021. gada 15.
decembrim.

3. Zivju fonda atzinības raksta kandidātu izvērtēšana un lēmuma par
atzinības rakstu piešķiršanu pieņemšana.
N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka padomes sekretariātā ir saņemti četri
pieteikumi, kuros ir rosināta četru personu apbalvošana ar Zivju fonda atzinības rakstu,
tai skaitā:
1) Alūksnes novada pašvaldības dome ir ierosinājusi apbalvot Māri Lietuvieti,
Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” direktoru;
2) Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome ir ierosinājusi apbalvot Arti Būmeistaru,
sabiedrisko vides inspektoru, Liepājas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku un
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Vides komisijas locekli;
3) Valsts vides dienests ir ierosinājis apbalvot Miku Veinbergu, Valsts vides dienesta
Zvejas kontroles departamenta direktora vietnieku, Jūras kontroles daļas vadītāju;
4) biedrība “Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība” ir ierosinājusi apbalvot Tāli
Dreijeru, sabiedrisko vides inspektoru;
N.Riekstiņš piedāvā padomes locekļiem izvērtēt iesniegumos ierosināto kandidatūru
iespējamo atbalstīšanu apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu, ņemot vērā Zivju
fonda atzinības raksta nolikumu, kurā ir noteikts, ka atzinības rakstu pasniedz ne vairāk
kā trīs personām viena kalendārā gada laikā. Padomes locekļi E.Šmite un V. Gabrāns,

kuri pārstāv iesniedzējus, kas izvirzījuši kandidātus, kā arī padomes loceklis Ē. Urtāns,
biedrības “Liepājas ezeri” izpilddirektors, saistībā ar Liepājas domes iesniegumu, Zivju
fonda atzinības raksta kandidātus nevērtēja.
Padome pēc izvirzīto kandidatūru apspriešanas, vispusīgas izvērtēšanas un
balsojuma veikšanas, nolēma 2021. gadā piešķirt Zivju fonda atzinības rakstu un
balvu 1298,70 EUR vērtībā katrai no šādām personām:
1) Mārim Lietuvietim, Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA”
direktoram;
2) Mikam Veinbergam, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta
direktora vietniekam, Jūras kontroles daļas vadītājam;
3) Tālim Dreijeram, sabiedriskajam vides inspektoram.
Padome pilnvaroja Zemkopības ministriju organizēt Zivju fonda atzinības rakstu
noformēšanu un pasniegšanu.

4. Dažādi jautājumi
4.1. par Lauku atbalsta dienesta informāciju par Zivju fonda līdzekļu
ietaupījumu Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas
projektā “Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Daugavpils
novadā”
N.Riekstiņš informē padomi par Lauku atbalsta dienesta 14.10.2021. vēstulē
Nr. 10.9.1-8/21/3891-e sniegto informāciju, ka Augšdaugavas novada pašvaldības
centrālās administrācijas projekta “Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai
Daugavpils novadā” (padomes 29. un 30.04.2021. sēdes protokols Nr. 4.1-28e/5/2021,
2.1.2. apakšpunkts) īstenošanas rezultātā ir radies Zivju fonda līdzekļu ietaupījums
82,77 EUR apmērā, vienlaikus izpildot projektā paredzēto mērķi.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju
un ņemt vērā, ka Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas
projekta “Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Daugavpils
novadā” īstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par
82,77 EUR.
4.2. par Lauku atbalsta dienesta informāciju par Zivju fonda līdzekļu
ietaupījumu biedrības "Liepājas 15. vidusskolas atbalsta biedrība" projektā
“Jauniešu vasaras nometne "Usmas ezera ekosistēmas vērtības
apsaimniekošanas kontekstā"”
N.Riekstiņš informē padomi par Lauku atbalsta dienesta 15.10.2021. vēstulē
Nr. 10.9.1-8/21/3904-e sniegto informāciju, ka biedrības "Liepājas 15. vidusskolas
atbalsta biedrības" projekta “Jauniešu vasaras nometne “Usmas ezera ekosistēmas
vērtības apsaimniekošanas kontekstā” (padomes 16. un 17.03.2021. sēdes protokols Nr.
4.1-28e/2/2021, 2.8. apakšpunkts) īstenošanas rezultātā ir radies Zivju fonda līdzekļu
ietaupījums 257,73 EUR apmērā, vienlaikus izpildot projektā paredzēto mērķi.

Padome nolēma pieņemt zināšanai Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju
un ņemt vērā, ka biedrības "Liepājas 15. vidusskolas atbalsta biedrības" projekta
“Jauniešu vasaras nometne “Usmas ezera ekosistēmas vērtības apsaimniekošanas
kontekstā” īstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par
257,73 EUR.
4.3. par Lauku atbalsta dienesta informāciju par Zivju fonda līdzekļu
ietaupījumu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu
apvienība projektā “Pārtovas, Viraudas un Idzepoles ezeru zivju krājumu
papildināšana”
N.Riekstiņš informē padomi par Lauku atbalsta dienesta 26.10.2021. vēstulē
Nr. 10.9.1-8/21/4053-e sniegto informāciju, ka Rēzeknes novada pašvaldības iestādes
Kaunatas pagastu apvienība projekta “Pārtovas, Viraudas un Idzepoles ezeru zivju
krājumu papildināšana” (padomes 13. un 14.04.2021. sēdes protokols Nr. 4.128e/4/2021, 2.42. apakšpunkts) īstenošanas rezultātā ir radies Zivju fonda līdzekļu
ietaupījums 273,59 EUR apmērā, vienlaikus izpildot projektā paredzēto mērķi.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju
un ņemt vērā, ka Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu
apvienība projekta “Pārtovas, Viraudas un Idzepoles ezeru zivju krājumu
papildināšana” īstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs
par 273,59 EUR.
4.4. par Ādažu novada pašvaldības Ādažu novada administrācijas vēstuli par
atteikšanos no projektu “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā”
un “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Lielajā Baltezerā” īstenošanas
N.Riekstiņš informē padomi par Ādažu novada pašvaldības Ādažu novada
administrācijas 28.10.2021. vēstuli Nr. ĀNP/1-12-1/21/1023, kurā informē par Ādažu
novada pašvaldības projektu “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā” un
“Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Lielajā Baltezerā” (padomes 13. un
14.04.2021. sēdes protokols Nr. 4.1-28e/4/2021, 2.11. un 2.12. apakšpunkts)
neīstenošanu, jo SIA “Rūjas zivju audzētava” ir informējusi par to, ka sakarā ar
neizdevušos zivju mazuļu nārstu tā nespēs piegādāt abos projektos paredzētos ālantu
mazuļus.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu novada
administrācijas sniegto informāciju un ņemt vērā, ka Ādažu novada pašvaldības
projektu “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā” un “Zivju resursu
pavairošana Ādažu novada Lielajā Baltezerā” neīstenošanas rezultātā Zivju
fonda finansējuma atlikums pieaugs par 4965,84 EUR.

4.5. Par Madonas novada pašvaldības vēstuli par atteikšanos no projektu
“Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada Ļaudonas pagasta Sāvienas ezerā”
un “Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada Ošupes pagasta Lubāna ezerā”
īstenošanas
N.Riekstiņš informē padomi, ka no Lauku atbalsta dienesta ir saņemta informācija par
Madonas novada pašvaldības 28.10.2021. vēstuli Nr. 2.1.3.1/21/1415, kurā informē par
Madonas novada pašvaldības projektu “Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada
Ļaudonas pagasta Sāvienas ezerā” un “Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada
Ošupes pagasta Lubāna ezerā” (padomes 13. un 14.04.2021. sēdes protokols Nr. 4.128e/4/2021, 2.51. un 2.52. apakšpunkts) neīstenošanu, jo SIA “Rūjas zivju audzētava”
nevarēja piegādāt atbilstoša svara līdaku mazuļus.
Padome nolēma pieņemt zināšanai Madonas novada pašvaldības sniegto
informāciju un ņemt vērā, ka Madonas novada pašvaldības projektu “Līdaku
mazuļu ielaišana Madonas novada Ļaudonas pagasta Sāvienas ezerā” un “Līdaku
mazuļu ielaišana Madonas novada Ošupes pagasta Lubāna ezerā” neīstenošanas
rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par 10 312,20 EUR.
4.6. par Valsts vides dienesta projekta iesniegumā norādītās informācijas
atkārtotu pārbaudi Sodu reģistrā
Padomes sekretariāta pārstāvis J. Ābele informē par pasākumam “Atbalsta maksājumi
par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un
makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā (maksājumu pieteikumiem par
2020.gadu)” 2021. gada projektu iesniegšanas pirmajā kārtā iesniegtā Valsts vides
dienesta projektā norādītās informācijas atkārtotu pārbaudi par Valsts kasē ieskaitītās
soda naudas summām par Valsts vides dienesta pilnvaroto personu 2020. gadā
patstāvīgi atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem. J. Ābele norāda,
ka, papildus šī gada maijā ieskaitītajām soda naudām Valsts kasē ir iemaksāti vēl
125 EUR par projektā norādītajiem Valsts vides dienesta pilnvaroto personu 2020. gadā
patstāvīgi atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem un līdz ar to
Valsts vides dienestam varētu tikt izmaksāta papildu naudas summa 40% apjomā no
minētās summas jeb 50 EUR.
Padome nolēma saskaņā ar padomes sekretariāta pārbaudītajiem Sodu reģistra
un Valsts kases datiem, apstiprināt šādu papildus naudas summas izmaksu
projekta iesniedzējam, kas atbilstoši Ministru kabineta 19.12.1995. noteikumu
Nr. 388 “Zivju fonda nolikums” 8.4. apakšpunktam sastādītu 40% no faktiski
Valsts kasē ieskaitītās soda naudas summas par Valsts vides dienesta pilnvaroto
personu 2020. gadā patstāvīgi atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu
pārkāpumiem:
- Valsts vides dienestam – 50,00 EUR.

4.7. par Lauku atbalsta dienesta vēstuli par biedrības “SUDRABLASIS”
īstenoto projektu “Dabisko lašu un taimiņu nārsta vietu un dzīvotņu kvalitātes
uzlabošana Gaujā, Ādažu novada teritorijā”
N.Riekstiņš informē padomi par Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – dienests)
20.10.2021. vēstuli Nr. 10.9.1-8/21/3968-e, kurā dienests informē par biedrības
SUDRABLASIS saistībā ar projektu “Dabisko lašu un taimiņu nārsta vietu un dzīvotņu
kvalitātes uzlabošana Gaujā, Ādažu novada teritorijā” (padomes 13. un 14.04.2021.
sēdes protokols Nr. 4.1-28e/4/2021, 2.33. apakšpunkts un 2021.gada 11.oktobra
padomes lēmuma 71. elektroniskās saskaņošanas protokola (Nr. 4.1-28e/13/2021)
1. punkts) dienestā iesniegtajiem dokumentiem un nosūta padomei iesniegtos
dokumentus lēmuma pieņemšanai. N. Riekstiņš norāda, ka biedrība SUDRABLASIS
nav noslēgusi līgumu ar Ādažu novada pašvaldību par konkrētā Gaujas posma
apsaimniekošanu, bet tā vietā iesniegusi dienestā Ādažu novada pašvaldības
saskaņojumus par projektā paredzētajām darbībām un par zemes gabala izmantošanu
projekta īstenošanai. N. Riekstiņš uzsver, ka turpmāk šāda prakse, kad netiek izpildīts
padomes lēmumā noteiktais, nebūtu pieļaujama, tomēr šoreiz izņēmuma kārtā, ņemot
vērā Valsts vides dienesta atzinumā minēto, ka projektā paredzētie darbi ir realizēti un
būtiski vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti, kā arī institūts
BIOR ir nodrošinājis situācijas novērtējumu attiecīgajā Gaujas posmā pirms projekta
īstenošanas uzsākšanas, biedrības SUDRABLASIS lūgums par starpmaksājuma
izmaksāšanu varētu tikt apmierināts.
Padome, ņemot vērā biedrības SUDRABLASIS iesniegtos dokumentus, nolēma
izņēmuma kārtā atbalstīt šīs biedrības 10.09.2021. iesniegumā izteikto lūgumu un
atļaut Lauku atbalsta dienestam izmaksāt biedrībai SUDRABLASIS
starpmaksājumu 40% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma, ja
konkrētais projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas radusies auditējama
vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar
grāmatvedības dokumentiem), un šādu starpmaksājumu paredz ar Lauku
atbalsta dienestu noslēgtais līgums.

Zivju fonda padomes vadītājs

N. Riekstiņš

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

