PROTOKOLS
Rīgā
2018.gada 12.martā

Nr.4.1-28e/2/2018
Zivju fonda padomes 182. sēde

Rīgā

sēdes sākums 2018.gada 5.martā, plkst.11:00

Sēdē piedalījās: Zivju fonda padomes (turpmāk – padome) vadītājs N.Riekstiņš un
padomes locekļi R.Derkačs, E.Šmite, A.Rozefelds, M.Švarcs, V.Gabrāns, D.Vilkaste,
D.Ustups, V.Šantars, A.Maldups, Ē.Urtāns. Sēdē nepiedalījās padomes loceklis
A.Bērziņš.
1. Pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem
1.1. pasākums “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību”;
1.2. pasākums “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem,
to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”.
2. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
2.1. pasākums “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību”;
2.2. pasākums “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem,
to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”.
3. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2018.gadā.
4. Dažādi jautājumi:
4.1. Par SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” atskaiti par
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatīšanu Latvijas
Republikas teritorijā 2017.gadā;
4.2. par biedrības “Vidzemes inovācijas instruments” 2017.gada projektu “Zivs
dzīve” un Zivju fonda padomes 15.12.2017. lēmuma (padomes sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/13/2017, 2.punkts) izpildi;
4.3. par biedrībai “Makšķernieku organizācijas sadarbības padome” 2017.gadā
neizmaksātā finansējuma daļas izmaksu no Zivju fonda 2018.gada līdzekļiem;
4.4. par Zivju fonda padomes 2018.gada izbraukuma sēdi.
Sēdi vadīja: padomes vadītājs N.Riekstiņš.
Sēdi protokolēja: Jānis Ābele, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecākais referents, Zivju fonda padomes
sekretariāta pārstāvis.

N.Riekstiņš vaicā padomes locekļiem, vai viņiem nav iebildumu pret padomes sēdes
darba kārtībā pirms sēdes papildus iekļautajiem jautājumiem, kā arī iepriekš izsūtīto
padomes sēdes darba kārtību. Nevienam no padomes locekļiem nav iebildumu, un
padomes sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.
1. Pasākumu kārtai iesniegto projektu apspriešana, projektu iesniedzēju
informācija un atbildes uz Zivju fonda padomes locekļu jautājumiem par
iesniegtajiem projektiem.
1.1.

pasākums “Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”

N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 9 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākumam „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu
un aizsardzību” 2018. gada projektu iesniegšanas pirmajā kārtā. Pasākumam
iesniegtajos projektos pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 40 210,00 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 40 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos
pieprasītais finansējums nedaudz pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegšanas kārtā
izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru.
Uz padomes sēdi bija ieradušies sekojoši projektu iesniedzēju pārstāvji, kas atbilstoši
pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem (projektu
nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 2.1.apakšpunktā un
protokola pielikumā):
1) projekts Nr.1.1. – A.Vecvērdiņš, biedrības “Flyfishingteam.lv” biedrs;
2) projekts Nr.1.2. – M.Balodis, biedrības “Makšķernieku klubs OSPREY”
pārstāvis;
3) projekts Nr.1.3. – M.Babris, biedrības “Sporta makšķerēšanai” biedrs, G.Zeiļa
biedrības “Sporta makšķerēšanai” valdes loceklis;
4) projekts Nr.1.4., 1.5., 1.6. – N.Grabovskis, biedrības “Latvijas Makšķerēšanas
sporta federācija” valdes loceklis;
5) projekts Nr.1.7. – L.Buholce, M.Dieviņa, nodibinājuma “Vides risinājumu
institūts” zinātniskās asitentes;
6) projekts Nr.1.8., 1.9. – D.Ustups, padomes loceklis, Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" (turpmāk –
zinātniskais institūts “BIOR”) Zivju resursu pētniecības departamenta
direktors.
Pasākuma 2018.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā padomes
locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un atbildes uz padomes
locekļu jautājumiem, kā arī padomes locekļu A.Maldupa (projekti Nr.1.1., 1.2., 1.3.),
V.Gabrāna (projekti Nr.1.4., 1.5., 1.6.) un D.Vilkastes (projekti Nr.1.7., 1.8., 1.9.)
sagatavotos atzinumus par iesniegtajiem projektiem.
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma tālākai vērtēšanai ar
samazinātu Zivju fonda finansējumu, virzīt projektu iesniegumus Nr.1.6. un 1.7.
(samazinātā finansējuma apjomus skatīt lēmumos par attiecīgajiem projektiem šī
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protokola 2.1.apakšpunktā). Pārējos projektus (projekti Nr.1.1., 1.2., 1.3. 1.4., 1.5.,
1.8., 1.9.) padome virzīja vērtēšanai attiecīgajos projektos pieteiktā finansējuma
apmērā.
1.2.

pasākums “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību”.

N.Riekstiņš informē, ka padomes sēdē tiks izskatīti 23 projektu iesniegumi, kas
iesniegti pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2018.
gada projektu iesniegšanas pirmajā kārtā. Pasākumam iesniegtajos projektos
pieprasītais Zivju fonda finansējums ir 235 378,22 EUR.
Vienlaikus N.Riekstiņš norāda, ka šim pasākumam kārtā izsludinātais un pieejamais
atbalsta apmērs ir 190 000 EUR. Tādējādi pasākumam iesniegtajos projektos
pieprasītais finansējums pārsniedz šī pasākuma projektu iesniegumu kārtā izsludināto
un pieejamo atbalsta apmēru.
Uz padomes sēdi bija ieradušies sekojoši projektu iesniedzēju pārstāvji, kas atbilstoši
pieprasījumam sniedza informāciju un atbildes par iesniegtajiem projektiem (projektu
nosaukumus atbilstoši projektu numuriem skatīt šī protokola 2.2.apakšpunktā un
protokola pielikumā):
1) projekts Nr.2.1. – K.Laizāns, Daugavpils pilsētas domes vides inženieris,
T.Binders, Daugavpils pilsētas domes tehniskais direktors;
2) projekts Nr.2.2., 2.3. – G.Šīmanis, biedrības “Bibliokuģis "Krišjānis
Valdemārs"” valdes loceklis;
3) projekts Nr. 2.4. – A.Kļaviņš, biedrības “Dabas skola” pārstāvis;
4) projekts Nr.2.5. – M.Lietuvietis, Alūksnes novada pašvaldības aģentūras
“ALJA” direktors;
5) projekts Nr.2.6., 2.7. – M.Kirjušina, Daugavpils Universitātes vadošā pētniece,
A.Škute, Daugavpils Universitātes profesors;
6) projekts Nr.2.8. – V.Seilis, Burtnieku novada pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītājs;
7) projekts Nr.2.11. – F.Klagišs, biedrības “Vides inspektoru apvienība” valdes
loceklis;
8) projekts Nr.2.12. – M.Babris, biedrības “Sporta makšķerēšanai” biedrs,
G.Zeiļa biedrības “Sporta makšķerēšanai” valdes loceklis;
9) projekts Nr.2.13. – N.Grabovskis, biedrības “Latvijas Makšķerēšanas sporta
federācija” valdes loceklis;
10) projekts Nr.2.14. – M.Ābiķis, biedrības “Atlaid mammu” dibinātājs;
11) projekts Nr.2.15. – L.Stankeviča, Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Bauskas Kultūras centrs” pārstāve;
12) projekts Nr.2.16. – K.Laizāns, Daugavpils pilsētas domes vides inženieris;
13) projekts Nr.2.17. – D.Ustups, padomes loceklis, Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības
departamenta direktors.;
14) projekts Nr.2.20., 2.23 – M.Olte, biedrības “Zivju gani” un biedrības
„Makšķernieku organizāciju sadarbības padome” valdes loceklis;
15) projekts Nr.2.21. – S.Kabanova, Riebiņu novada domes projektu vadītāja;
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16) projekts Nr.2.22. – Ē.Urtāns, padomes loceklis, biedrības “Latvijas Zvejnieku
federācija” valdes priekšsēdētājs.
Pasākuma 2018.gada pirmajā kārtā iesniegto projektu apspriešanas gaitā padomes
locekļi uzklausīja projektu iesniedzēju sniegto informāciju un atbildes uz padomes
locekļu jautājumiem, kā arī padomes locekļu A.Maldupa (projekti Nr.2.14., 2.15.),
V.Gabrāna (projekti Nr.2.12., 2.13., 2.20., 2.23.), D.Vilkastes (projekti Nr.2.4., 2.10.,
2.17., 2.19.), M.Švarca (projekti Nr.2.1., 2.5., 2.8., 2.21.), A.Rozefelda (projekti
Nr.2.2., 2.3.), Ē.Urtāna (projekti Nr.2.6., 2.7., 2.18.), D.Ustupa (projekts Nr.2.16.) un
E.Šmites (projekti Nr.2.9., 2.11., 2.22.) sagatavotos atzinumus par iesniegtajiem
projektiem.
Izskatot pasākumam iesniegtos projektus, tika ņemts vērā pasākuma kārtas
izsludināšanas paziņojumā iekļautais nosacījums, ka viena projekta iesnieguma vai
viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz
maksimālo atbalsta apmēru 30 000 EUR, un no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem
atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim video projektiem (televīzijas raidījumi,
raidījumi internetā, videofilmas utml.). Padome, apspriežot projektus, nolēma, ka
tālākai vērtēšanai kā video projekti tiek virzīti projekti Nr.2.12., 2.13., 2.20. un 2.23.
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma nevirzīt tālākai vērtēšanai
projektus Nr.2.5. un 2.11. (iemeslus projekta noraidīšanai un nevirzīšanai tālākai
vērtēšanai skatīt lēmumā par katru attiecīgo projektu šī protokola 2.2.apakšpunktā).
Padome projektu apspriešanas gaitā vienprātīgi nolēma tālākai vērtēšanai ar
samazinātu Zivju fonda finansējumu, virzīt projektu iesniegumus Nr.2.6., 2.10., 2.12.,
2.13., 2.14., 2.15., 2.16. un 2.19. (samazinātā finansējuma apjomus skatīt lēmumos
par attiecīgajiem projektiem šī protokola 2.2.apakšpunktā). Pārējos projektus (projekti
Nr.2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.7., 2.8., 2.9., 2.17., 2.18., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23.) padome
virzīja vērtēšanai attiecīgajos projektos pieteiktā finansējuma apmērā.
2. Pasākumu kārtai iesniegto projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par
projektu finansējumu
Pēc 2018.gada pirmajā kārtā Zivju fonda atbalsta pasākumiem „Dalība starptautiskos
pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” un “Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” iesniegto projektu apspriešanas padome
pāriet pie projektu iesniegumu vērtēšanas procedūras.
Padomes locekļi pirms projektu vērtēšanas procedūras aizpilda un paraksta
apliecinājumus par personīgo neieinteresētību vai sevis atstatīšanu no konkrētu
projektu vērtēšanas un iesniedz tos padomes sekretariātam.
Pēc vērtēšanas procedūras pabeigšanas saskaņā ar padomes sekretariāta veikto
projektu iesniegumu vērtēšanas datu apkopojumu, pasākumiem „Dalība starptautiskos
pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” un “Sabiedrības
informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
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izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” iesniegtie projektu iesniegumi saņēma šī
protokola pielikumā atspoguļoto novērtējumu (punktu kopsumma dalīta ar projektu
vērtētāju skaitu).
2.1.

pasākums „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās
saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”

Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa pēc
padomes veiktās atsevišķu projektu pozīciju izslēgšanas un šo projektu sākotnēji
pieprasītā finansējuma attiecīgas samazināšanas (36 260,62 EUR) bija mazāka par
pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo finansējumu (40 000 EUR).
Līdz ar to no vērtējuma rezultātā sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā
finansējuma summā (ņemot vērā projektu apspriešanā padomes veikto pieprasītā
finansējuma samazināšanu projektiem Nr. 1.6. un 1.7.), ievērojot augstākā saņemtā
vērtējuma secību, iekļāvās visi vērtēšanai virzītie projekti.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29.pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388
„Zivju fonda nolikums” 8.6.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādus
lēmumus par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pasākumam „Dalība
starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”
iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
2.1.1. Projekts Nr.1.1. Biedrības “Flyfishingteam.lv” projekta
iesniegums „Latvijas izlases komandas līdzdalība 2018.gada Eiropas
meistarsacīkstēs mušiņmakšķerēšanā Čehijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 200,00 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.
2.1.2. Projekts Nr.1.2. Biedrības "Makšķernieku klubs OSPREY"
projekta iesniegums „Somijas pieredzes pārņemšana starptautisku
pasākumu organizēšanā, popularizējot saudzīgu zivju resursu
izmantošanu”
1) Piešķirt projektam finansējumu 1571,00 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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2.1.3. Projekts Nr.1.3. Biedrības "Sporta Makšķerēšanai" projekta
iesniegums „ Latvijas izlases komandas līdzdalība 2018.gada
pasaules čempionātā spiningošanā no laivām Anglijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 850,00 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma.
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, atskaitē
sniedzot detalizētu informāciju par komandas sastāvu.
2.1.4. Projekts Nr.1.4. Biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta
federācija"
projekta
iesniegums
„Latvijas
makšķernieku
organizāciju interešu pārstāvniecība CIPS 2018.gada kongresā
ASV”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 880,00 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, atskaitē
sniedzot detalizētu informāciju par komandas sastāvu.
2.1.5. Projekts Nr.1.5. Biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta
federācija" projekta iesniegums „Latvijas izlases dalība Pasaules
čempionātā zemledus makšķerēšanā Kazahstānā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 6 855,00 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, atskaitē
sniedzot detalizētu informāciju par komandas sastāvu.
2.1.6. Projekts Nr.1.6. Biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta
federācija" projekta iesniegums „Latvijas izlases komandas
līdzdalība 2018.gada pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no
krasta Bosnijā un Hercegovinā”
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
318,62 EUR apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju apmaksu,
ņemot vērā, ka tiek saglabāts Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums, kas nav mazāks par 50 %:
- komandējuma izdevumi (izmitināšana) Latvijas delegācijai 7 dienas 9
personām (3853,62 EUR Zivju fonda finansējums);
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ceļa izdevumi Rīga - East Sarajevo - Rīga (465 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) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā, atskaitē
sniedzot detalizētu informāciju par komandas sastāvu.
-

2.1.7. Projekts Nr.1.7. Nodibinājuma "Vides risinājumu institūts"
projekta iesniegums „Dalība 34.starptautiskajā limnoloģijas
kongresā”
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 5
086,00 EUR apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju apmaksu,
ņemot vērā, ka tiek saglabāts Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums, kas nav mazāks par 26,8 %:
- dalības maksa SIL Kongresā 2 cilvēkiem (1050 EUR Zivju fonda
finansējums);
- komandējuma izmaksas 2 cilvēkiem 18.08.18. – 25.08.18. (2436 EUR
Zivju fonda finansējums);
- lidojums Rīga - Helsinki - Nanjing - Helsinki – Rīga 2 cilvēkiem
(1600 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.
2.1.8. Projekts Nr.1.8. Zinātniskā institūta “BIOR” projekta iesniegums
„Zinātniskā institūta "BIOR" pārstāves dalība starptautiskajā
zinātniskajā konferencē "We R Aquaculture 2018", Francija”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 320,00 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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2.1.9. Projekts Nr.1.9. Zinātniskā institūta “BIOR” projekta iesniegums
„Zinātniskā institūta "BIOR" pārstāvja dalība Starptautiskās jūras
pētniecības padomes apmācības kursos Francijā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 180,00 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 “Dalība starptautiskos pasākumos,
konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2018.gada 1.kārtā
iesniegtajiem projektiem nolēma, ka gadījumos, kad par kādu no padomes sēdē
atbalstītajiem šī protokola 2.1.apakšpunktā 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.
2.2.

pasākums “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību”.

Kopējā vērtēšanai virzīto projektu iesniegumu pieteiktā finansējuma summa
(191 767,18 EUR) bija lielāka par pasākuma iesniegšanas kārtai pieejamo
finansējumu (190 000 EUR).
Ievērojot pasākuma kārtas izsludināšanas paziņojumā iekļauto nosacījumu, ka no
pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim
video projektiem (televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas utml.), bet
tālākai vērtēšanai tika virzīti četri šādi projekti (Nr.2.12., 2.13., 2.20. un 2.23.),
projektam Nr. 2.12. netika piešķirts finansējums, ņemot vērā šo četru projektu
sarindošanu padomes vērtējuma rezultātā.
Līdz ar to pēc finansējuma nepiešķiršanas projektam Nr.2.12. no vērtējuma rezultātā
sarindotajiem projektiem kārtai izsludinātā finansējuma summā (ņemot vērā projektu
Nr. 2.5., un 2.11. nevirzīšanu tālākai vērtēšanai un projektu apspriešanā padomes
veikto pieprasītā finansējuma samazināšanu projektiem Nr. 2.6., 2.10., 2.12., 2.13.,
2.14., 2.15., 2.16. un 2.19.) iekļāvās visi pārējie vērtēšanai virzītie projekti.
Pēc projektu vērtēšanas pabeigšanas, pamatojoties uz Zvejniecības likuma
29.pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388
„Zivju fonda nolikums” 8.5.apakšpunktu, Zivju fonda padome pieņēma šādus
lēmumus par finansējuma piešķiršanu pasākumam „Sabiedrības informēšanas
pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu
literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi”
iesniegtajiem projektu iesniegumiem:
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2.2.1. Projekts Nr.2.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta
iesniegums „Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana
Daugavpils pilsētas ūdensobjektu zivju resursu aizsardzībai”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 431,22 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam līdz 2018.gada 1.septembrim nodrošināt projekta
ietvaros izveidotā informatīvā bukleta saskaņošanu ar zinātnisko institūtu
“BIOR” un Valsts vides dienestu.
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.
2.2.2. Projekts Nr.2.2. Biedrības “Bibliokuģis "Krišjānis Valdemārs"”
projekta iesniegums „Marīnistu darbu izlase "Par tiem, kas jūrā"”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3 925,00 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 40% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma.
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.
2.2.3. Projekts Nr.2.3. Biedrības “Bibliokuģis "Krišjānis Valdemārs"”
projekta iesniegums „Arvīda Mitrevica fotoalbums "Kur Salaca
tiekas ar jūru"”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 701,00 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 40% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma.
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.
2.2.4. Projekts Nr.2.4. Biedrības "Dabas skola" projekta iesniegums
„Grāmatas "Pazīsti Latvijas zivis" izplatīšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 14 000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt uzlīmes ar Zivju fonda logo un uzrakstu
“Grāmata dāvināta ar Zivju fonda atbalstu” uz visām ar Zivju fonda atbalstu
izplatāmajām grāmatām.
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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2.2.5. Projekts Nr.2.5. Alūksnes novada pašvaldības projekta iesniegums
„Elektroniska informatīvi izglītojoša stenda uzstādīšana pie
Alūksnes ezera”
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 4. punktu nepiešķirt atbalstu
Alūksnes novada pašvaldības projektam “Elektroniska informatīvi izglītojoša stenda
uzstādīšana pie Alūksnes ezera” un nevērtēt šo projektu, jo minētajā projektā ir
pieprasīts nesamērīgs finansējums projektā paredzētā sabiedrības informēšanas mērķa
sasniegšanai, ko var panākt ar vienkāršākiem un lētākiem izziņas materiāliem, un par
projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši visi Zivju fonda
padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
2.2.6. Projekts Nr.2.6. Daugavpils universitātes projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem,
to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību,
izstrādājot profesijas standarta un profesionālās kvalifikācijas
prasības akvakultūrā”
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 5
400,00 EUR apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju apmaksu,
ņemot vērā, ka tiek saglabāts Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums, kas nav mazāks par 26,3 %:
- 12 ekspertu vērtējuma nodrošinājums (1200 EUR Zivju fonda
finansējums);
- profesijas pienākumu un uzdevumu izstrāde (profesionālās kvalifikācijas
līmeņi 4.,5.), 2 gab. (600 EUR Zivju fonda finansējums);
- profesijas standarta 4. “Akvakultūras inženieris” izstrāde (900 EUR Zivju
fonda finansējums);
- profesijas kvalifikācijas prasības 4. “Akvakultūras inženieris” izstrāde
(900 EUR Zivju fonda finansējums);
- profesijas standarta 5. “Akvakultūras inženieris” izstrāde (900 EUR Zivju
fonda finansējums);
- profesijas kvalifikācijas prasības 4. “Akvakultūras inženieris” izstrāde
(900 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.
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2.2.7. Projekts Nr.2.7. Daugavpils universitātes projekta iesniegums
„Monogrāfijas "Latvijas akvakultūras dzīvnieku - zivju (Pisces) un
vēžu (Crustacea) - bioloģija un slimības" izdošana un prezentēšana”
1) Piešķirt projektam finansējumu 9 500,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt uzlīmes ar Zivju fonda logo un uzrakstu
“Grāmata iespiesta ar Zivju fonda atbalstu” uz visām izdotajām grāmatām.
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.
2.2.8. Projekts Nr.2.8. Burtnieku novada pašvaldības projekta
iesniegums „Sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošana par
Burtnieku ezeru 2018.gadā”
1) Piešķirt projektam finansējumu 2 333,71 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam līdz 2018.gada 1.septembrim nodrošināt projekta
ietvaros izveidotā materiāla saskaņošanu ar zinātnisko institūtu “BIOR” un
Valsts vides dienestu.
3) Projekta iesniedzējam precizēt projekta iesnieguma sadaļu “B.5.8. Projekta
izmaksas” un iesniegt precizēto projekta iesniegumu Lauku atbalsta dienestā.
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.
2.2.9. Projekts Nr.2.9. Biedrība "Darīsim paši" projekta iesniegums
„PAZĪSTI, ATBALSTI, SARGĀ!”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 222,96 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.
2.2.10. Projekts Nr.2.10. Zooloģiskā dārza atbalsta biedrības projekta
iesniegums „Latvijas zivju un bezmugurkaulnieku ekspozīcijas
izveide Rīgas zooloģiskajā dārzā”
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
11 700,70 EUR apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju
apmaksu, ņemot vērā, ka tiek saglabāts Zivju fonda daļējam finansējumam
proporcionāls projekta līdzfinansējums, kas nav mazāks par 55,4 %:
- akvaterārija, akvārija un tehniskās tvertnes izgatavošana, 3 gab. (8409,50
EUR Zivju fonda finansējums);
- filtrēšanas, straumes nodrošināšanas sistēmas un UV sterilizators, 3 gab.
(750,20 EUR Zivju fonda finansējums);
11

- ekspozīcijas noformējums (2541 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.
2.2.11. Projekts Nr.2.11. Biedrības "Vides inspektoru apvienība" projekta
iesniegums „Makšķerēšanas liegumu un minimāli pieļaujamo zivju
izmēru publicēšana "Latvijas Avīzes Makšķernieku gadagrāmatā
2019" un "Makšķernieku kalendārā 2019"”
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 "Vides inspektoru
apvienība" projekta iesniegumam „Makšķerēšanas liegumu un minimāli pieļaujamo
zivju izmēru publicēšana "Latvijas Avīzes Makšķernieku gadagrāmatā 2019" un
"Makšķernieku kalendārā 2019"” un nevērtēt šo projektu, jo minētajā projektā ir
pieprasīts nesamērīgs finansējums projektā paredzētā sabiedrības informēšanas mērķa
sasniegšanai, ko var panākt ar jau esošiem ar Zivju fonda atbalstu izdotiem
materiāliem un par projekta nevirzīšanu vērtēšanai vienbalsīgu lēmumu ir pieņēmuši
visi Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē.
2.2.12. Projekts Nr.2.12. Biedrības "Sporta makšķerēšanai" projekta
iesniegums „Informatīvi izglītojošs raidījums "Copes Garša"
internetā un Dom TV”
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 finansējumu biedrības "Sporta makšķerēšanai"
projekta iesniegumam „Informatīvi izglītojošs raidījums "Copes Garša" internetā un
Dom TV”, jo:
1) padome, veicot to projektu izvērtēšanu, kas virzīti novērtēšanai saskaņā ar
projektu vērtēšanas kritērijiem, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai
atteikumu piešķirt atbalstu, kuru pieņemšanā, ievēro, ka Zivju fonda
pasākumam „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību,
tai skaitā publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi
izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi” 2018.gada pirmajai kārtai
izsludinātais kopējais pieejamais finansējums ir ierobežotā apmērā;
2) padomes 2018.gada 9.janvāra sēdē (protokols Nr.4.1-28e/1/2018, 3.punkts)
tika apstiprināts un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2018.gada
16.janvārī 2018.gada pirmajai projektu iesniegšanas kārtai minētajam Zivju
fonda pasākumam izsludināts nosacījums, ka no pasākumam paredzētajiem
līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā trim video projektiem
(televīzijas raidījumi, raidījumi internetā, videofilmas utml.). Pasākuma kārtai
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tika iesniegti četri šādi projekti un biedrības "Sporta makšķerēšanai" projekta
iesniegums „Informatīvi izglītojošs raidījums "Copes Garša" internetā un Dom
TV” no šiem četriem projektiem saņēma viszemāko padomes vērtējumu, līdz
ar to Zivju fonda finansējums minētajam raidījumam nav piešķirams.
2.2.13. Projekts Nr.2.13. Biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta
federācija"
projekta
iesniegums
„Televīzijas
raidījums
"Makšķerēšanas Noslēpumi" TV kanālā RE TV”
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
21 000,00 EUR apmērā, kas nodrošina 21 TV raidījuma izveidi, ņemot vērā,
ka tiek saglabāts Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls projekta
līdzfinansējums, kas nav mazāks par 47,4 %.
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) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma, kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40%
apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta
posms tiktu īstenots un pēc tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība
(fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības
dokumentiem), un šādu starpmaksājumu paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu
noslēgtais līgums.
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.
2.2.14. Projekts Nr.2.14. Biedrības "Atlaid mammu" projekta iesniegums
„Uzzini un izglītojies kopā ar "Atlaid mammu!"”
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
15 000,00 EUR (Zivju fonda daļa no kopējā projekta finansējuma
22 911,00 EUR) apmērā, projekta iesniedzējam nodrošinot pārējo projekta
finansējuma daļu kā projekta līdzfinansējumu.
2) Projekta iesniedzējam pirms pasākumu norises nodrošināt projekta ietvaros
izveidotā lekciju materiāla, kas saistīts ar zivīm, saskaņošanu ar zinātnisko
institūtu “BIOR” un Valsts vides dienestu.
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.
2.2.15. Projekts Nr.2.15. Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas
Kultūras centrs" projekta iesniegums „Informatīvi izglītojošs masu
pasākums "Vimbu svētki" Bauskā”
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 9
060,81 EUR apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju apmaksu,
ņemot vērā, ka tiek saglabāts Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums, kas nav mazāks par 50 %:
- divu reklāmas rullīšu filmēšana (726 EUR Zivju fonda finansējums);
- informatīvo baneru izgatavošana, 4 gab. (125,84 EUR Zivju fonda
finansējums);
- afišu druka, 50 gab. (51,42 EUR Zivju fonda finansējums);
- trīs kūpinātavu noma (653,40 EUR Zivju fonda finansējums);
- ekoloģiska papīra maisiņi vimbu iesaiņošanai, 1000 gab. (181,50 EUR
Zivju fonda finansējums);
- pasākuma vadītāju honorārs 1 vadītājam (847 EUR Zivju fonda
finansējums);
- lektoru honorārs 2 lektoriem (726 EUR Zivju fonda finansējums);
- honorārs labas gribas makšķerēšanas sacensību tiesnešiem un
organizatoriem (544,50 EUR Zivju fonda finansējums);
- apsildāmu telšu noma, aprīkošana un apkalpošana (3251 EUR Zivju fonda
finansējums);
- T-kreklu izgatavošana, 50 gab. (744,15 EUR Zivju fonda finansējums);
- Bērnu aktivitātes pasākumā ( 1210 EUR Zivju fonda finansējums).
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka vienīgais logo, kas tiek uzdrukāts uz
pasākumam izgatavotajiem T-krekliem, kuru izgatavošanu ir finansējis Zivju
fonds, ir Zivju fonda logo.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda
padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.2.16. Projekts Nr.2.16. Biedrība "Červonka" projekta iesniegums „Zivis
- Latgales ūdeņu zelts”
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.marta noteikumu Nr.215
“Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju
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fonda finanšu līdzekļiem” 14.1 punktu piešķirt projektam daļēju finansējumu
2 499,56 EUR apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju
apmaksu, ņemot vērā, ka tiek saglabāts Zivju fonda daļējam finansējumam
proporcionāls projekta līdzfinansējums, kas nav mazāks par 20,2 %:
- darba alga par publikāciju par zivju resursu pētījumiem un par informatīvo
apkopojumu par makšķerēšanas aktualitātēm sagatavošanu (1400 EUR
Zivju fonda finansējums);
- VSAOI (Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) (24,09 %).
(337,26 EUR Zivju fonda finansējums);
- tipogrāfijas pakalpojumi (762,30 EUR Zivju fonda finansējums);
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt projekta īstenošanas rezultātā radītās
informācijas publicēšanu arī tīmekļvietnē www.latgaleslaiks.lv;
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda
padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.2.17. Projekts Nr.2.17. Zinātniskā institūta "BIOR"
iesniegums „Latvijas ihtiofaunas ekspozīcijas izveide”

projekta

1) Piešķirt projektam finansējumu 12 090,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt projekta iepirkuma dokumentu uzrādīšanu
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.
2.2.18. Projekts Nr.2.18. Salacgrīvas novada domes projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšana par zivju resursu racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu, aizsardzību un zinātniskajiem pētījumiem,
veidojot specializētu
informatīvu
pielikumu
reģionālajam
laikrakstam”
1) Piešķirt projektam finansējumu 3 973,00 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.
2.2.19. Projekts Nr.2.19. Biedrības "Vides vārds" projekta iesniegums
„Rakstu sērija žurnālā "Vides Vēstis"”
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
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890,00 EUR apmērā, kas nodrošina šādu projekta izmaksu pozīciju apmaksu,
ņemot vērā, ka tiek saglabāts Zivju fonda daļējam finansējumam proporcionāls
projekta līdzfinansējums, kas nav mazāks par 24,3 %:
- publikāciju sagatavošana (autoratlīdzība par tekstu un fotoattēliem), 4 gab.
(640 EUR Zivju fonda finansējums);
- makets, korektūra (autoratlīdzības), 4 gab. (250 EUR Zivju fonda
finansējums).
2) Projekta iesniedzējam pirms publicēšanas nodrošināt projekta ietvaros
izveidoto publikāciju saskaņošanu ar zinātnisko institūtu “BIOR” un Valsts
vides dienestu.
3) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda
padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju fonda
finansējuma atbalstu.
4) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.2.20. Projekts Nr.2.20. Biedrības "Ziemeļu puse" projekta iesniegums
„Informatīvi izglītojoša TV filma "Latvijas upju kopšana zivju
nārsta vietu pavairošanai"”
1) Piešķirt projektam finansējumu 13 251,03 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma, kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40%
apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta
posms tiktu īstenots un pēc tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība
(fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības
dokumentiem), un šādu starpmaksājumu paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu
noslēgtais līgums.
3) Projekta iesniedzējam projekta īstenošanā sadarboties ar zinātnisko institūtu
“BIOR” un Dabas aizsardzības pārvaldi un līdz 2018.gada 1.septembrim
nodrošināt izveidotā materiāla saskaņošanu ar zinātnisko institūtu “BIOR” un
Dabas aizsardzības pārvaldi.
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.
2.2.21. Projekts Nr.2.21. Riebiņu novada domes projekta iesniegums
„Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu
novada ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai”
1) Piešķirt projektam finansējumu 4 669,39 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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2.2.22. Projekts Nr.2.22. Liepājas 15.vidusskolas atbalsta biedrības
projekta iesniegums „Jauniešu vasaras nometne "Sārtaļģes
Furcellaria lumbricalis un zemūdens pļavu loma Baltijas jūras
ekosistēmā"”
1) Piešķirt projektam finansējumu 5 127,78 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka vienīgais logo, kas tiek uzdrukāts uz
pasākumam izgatavotajiem T-krekliem, kuru izgatavošanu ir finansējis Zivju
fonds, ir Zivju fonda logo.
3) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma, kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40%
apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta
posms tiktu īstenots un pēc tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība
(fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības
dokumentiem), un šādu starpmaksājumu paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu
noslēgtais līgums.
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.
2.2.23. Projekts Nr.2.23. Biedrības "Zivju gani" projekta iesniegums „
Informatīvi izglītojošu TV raidījumu "Makšķerē ar Olti" izveide”
1) Piešķirt projektam finansējumu 15 991,02 EUR apmērā.
2) Piešķirt projektam avansu 50% apmērā no kopējā projektam piešķirtā
finansējuma, kā arī atbalstīt iespēju veikt projektam starpmaksājumu 40%
apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta
posms tiktu īstenots un pēc tā īstenošanas būtu radusies auditējama vērtība
(fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības
dokumentiem), un šādu starpmaksājumu paredzētu ar Lauku atbalsta dienestu
noslēgtais līgums.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
Padome papildus par pasākumam “Dalība starptautiskos pasākumos,
konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību” 2018.gada pirmajā kārtā
iesniegtajiem projektiem nolēma, ka gadījumos, kad par kādu no padomes sēdē
atbalstītajiem šī protokola 2.2.apakšpunktā 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.
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3. Informācija par ieņēmumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai
2018.gadā
N.Riekstiņš informē padomes locekļus par ieņēmumiem valsts budžeta kontos Zivju
fonda dotācijas veidošanai 2018.gadā. Viņš norāda, ka šie ieņēmumi līdz 01.03.2018.
veidoja 223 128,40 EUR jeb 19,7 % no 2018.gada ieņēmumu plāna, kas aptuveni
atbilst ieņēmumu plānā prognozētajam apjomam.
Padome iepazinās ar Zivju fonda padomes sekretariāta sagatavoto pārskatu
„Ieņēmumi valsts budžeta kontos Zivju fonda dotācijas veidošanai no
01.01.2018. līdz 01.03.2018.” un pieņēma to zināšanai.
4. Dažādi jautājumi
4.1.

Par SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” atskaiti par
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatīšanu
Latvijas Republikas teritorijā 2017.gadā

Padome pieņēma zināšanai SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
atskaiti par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatīšanu Latvijas
Republikas teritorijā 2017.gadā.
4.2.

par biedrības “Vidzemes inovācijas instruments” 2017.gada projektu
“Zivs dzīve” un Zivju fonda padomes 15.12.2017. lēmuma (padomes
sēdes protokols Nr. 4.1-28e/13/2017, 2.punkts) izpildi

N.Riekstiņš informē padomes locekļus, ka zinātniskais institūts “BIOR” un Valsts
vides dienests līdz 2018.gada 28.februārim ir saskaņojis biedrības “Vidzemes
inovācijas instruments” projekta “Zivs dzīve” (padomes 12.04.2017.sēdes protokols
Nr. 4.1-28e/3/2017, 3.16.apakšpunkts; padomes 20.04.2017.sēdes protokols Nr. 4.128e/4/2017, 4.1.5.apakšpunkts) ietvaros izveidoto mācību materiālu, tāpēc nav
nepieciešams pieņemt kādus papildus lēmumus attiecībā uz minēto projektu.
Padome pieņēma zināšanai N.Riekstiņa sniegto informāciju par biedrības
“Vidzemes inovācijas instruments” projekta “Zivs dzīve” (padomes
12.04.2017.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2017, 3.16.apakšpunkts; padomes
20.04.2017.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/4/2017, 4.1.5.apakšpunkts) ietvaros
izveidotā mācību materiāla saskaņošanu ar zinātnisko institūtu “BIOR” un
Valsts vides dienestu.
4.3.

par biedrībai “Makšķernieku organizācijas sadarbības padome”
2017.gadā neizmaksātā finansējuma izmaksu no Zivju fonda 2018.gada
līdzekļiem

N.Riekstiņš informē padomes locekļus par Lauku atbalsta dienesta 30.01.2018. vēstuli
Nr. 10 9.1-8/18/145-e, kurā Lauku atbalsta dienests informē Zemkopības ministriju
par to, ka biedrībai “Makšķernieku Organizācijas Sadarbības padome” par projekta
“Jauno makšķerēšanas noteikumu un makšķernieka kodeksa publicēšana angļu un
krievu valodās” (padomes sēdes protokols Nr.4.1-28e/4/2017, 4.1.11.apakšpunkts)
īstenošanu 2017.gadā izmaksāts finansējums 12 051,28 EUR, kas ir par 450,00 EUR
mazāk nekā 2017.gadā projektam piešķirtais finansējums. N.Riekstiņš norāda, ka
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minētajā vēstulē Lauku atbalsta dienests lūdz padomi rast finansējumu no 2018.gada
Zivju fonda finanšu līdzekļiem, lai kompensētu biedrībai “Makšķernieku
Organizācijas Sadarbības padome” 2017.gadā nesamaksāto summu.
Padome nolēma apmierināt Lauku atbalsta dienesta 30.01.2018. vēstulē Nr. 10
9.1-8/18/145-e pausto lūgumu un piešķirt Lauku atbalsta dienestam 450 EUR no
2018.gada Zivju fonda administratīvo izdevumu finansējuma rezerves, lai
kompensētu biedrībai “Makšķernieku Organizācijas Sadarbības padome”
2017.gadā nesamaksāto summu.
4.4.

par Zivju fonda padomes 2018.gada izbraukuma sēdi

Padome nolēma pārcelt jautājuma par Zivju fonda padomes 2018.gada izbraukuma
sēdi izskatīšanu uz nākamo padomes sēdi.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš
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