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Zivju fonds

• Izveidots 1995.gadā

• Par līdzekļu sadalījumu un piešķiršanu lemj Zivju 
fonda (ZF) padome (12 locekļi)

ZF darbību un atbalsta piešķiršanas kārtību nosaka šādi 
normatīvie akti:

✓Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumi 
Nr.388 „Zivju fonda nolikums”

✓Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumi 
Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu 
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu 
līdzekļiem”



Zivju fonda pasākumi

1) zivju resursu zinātniskās pētniecības programmu 
finansēšana;

2) zivju resursu pavairošana un atražošana;

3) zivju resursu aizsardzības pasākumi;

4) sabiedrības informēšanas pasākumi, kas atbilst ZF 
mērķiem;

5) dalība starptautiskos pasākumos, kas atbilst ZF 
mērķiem;

6) pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto 
personu iesaistīšana zvejas un makšķerēšanas 
kontroles darbību nodrošināšanā



Projektu iesniedzēja statuss

Projektus izskatīšanai ZF padomē par ZF 
pasākumiem var iesniegt:

• valsts iestāde;

• pašvaldība vai cita atvasināta publiska persona;

• biedrība (projektus var iesniegt tikai atsevišķiem 
ZF pasākumiem – zivju resursu pavairošana, 
sabiedrības informēšanas pasākumi, dalība 
starptautiskos pasākumos).





















Daži projektu nerealizēšanas iemesli

• zivjaudzētavai, ar kuru noslēgts līgums par zivju 
mazuļu piegādi, bija problēmas ar ūdens 
nolaišanu dīķos, bet citās audzētavās zivju mazuļi 
vairs nebija pieejami;

• zivjaudzētava nespēja piegādāt līgumā paredzētos 
zivju mazuļus;

• zivju mazuļu piegādātājs projekta īstenošanai 
paredzētajā termiņā nevarēja nodrošināt 
nepieciešamā līdaku mazuļu daudzuma piegādi;

• veicot iepirkuma procedūru vēžu piegādei, 
nepieteicās neviens pretendents.



Daži projektu realizēšanas aizkavēšanās iemesli

• neatbilstošas tehniskās specifikācijas dēļ bija 
jāpārtrauc projekta pirmā iepirkuma kārta;

• radušās nobīdes kvadricikla iepirkuma 
izsludināšanas laika grafikā;

• zivju dīķos augsts ūdens līmenis, tādēļ nav 
iespējams veikt līdaku mazuļu nozveju 
paredzētajā termiņā;

• audzētava nav spējīga nodrošināt vajadzīgā līdaku 
mazuļu skaita piegādi un piedāvā to vietā ielaist 
zandartu mazuļus (ZF padome bija pretimnākoša 
un atbalstīja šādu aizstāšanu).



Projektu problēmas saistībā ar konkrētu 
pārskatu neiesniegšanu

Par konkrētiem ūdeņiem, kuriem tiek lūgts Zivju fonda atbalsts, noteiktajā 
termiņā nav iesniegti pārskati atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. 
decembra noteikumiem Nr. 799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību kārtība”, tai skaitā:
1) Lauku atbalsta dienestā (par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un 
zemūdens medībām iepriekšējā pusgadā – ieņēmumi no licencēm),
2) valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskais institūts "BIOR"" (par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem),
3) Valsts vides dienestā (par īstenotajiem dabas aizsardzības, kontroles 
un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai 
nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu).

Ja kāds no minētajiem pārskatiem nav iesniegts, Zivju fonda 
padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt 
atbalstu un nevērtēt projektu! 



Problēmas projektu pieteikumos (I)

• iesniegtais projekts neatbilst pasākuma mērķim vai arī 
iesniegtajā projektā ir pieprasīts nesamērīgi liels 
finansējums;

• projekta izmaksu tāmē ir pieļautas matemātiskas kļūdas;
• projektā ir neskaidri norādīts īstenojamo pasākumu 

apraksts, apraksts nav atbilstošs pasākuma mērķim, nav 
skaidrības, vai projektā norādītās līdzfinansējuma pozīcijas 
tiešām var uzskatīt par projekta līdzfinansējumu un vai 
projektā minētos sadarbības partnerus var uzskatīt par 
sadarbības partneriem (par projekta sadarbības partneri 
būtu uzskatāma tāda institūcija, biedrība vai uzņēmējs, kurš 
sniegs reālu ieguldījumu konkrētā projekta īstenošanā un 
tālākā darbībā, nevis tikai formāli būs ieinteresēts projekta 
īstenošanā)



Problēmas projektu pieteikumos (II)

• projektā paredzēto zivju mazuļu ielaišana neatbilst attiecīgās 
ūdenstilpes zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos 
paredzētajam, vai arī ūdenstilpei, par kuru iesniegts projekts, 
vispār nav izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi 
un nav arī saņemts pozitīvs zinātniskais atzinums projekta 
īstenošanai;

• projekta aprakstā tiek iekļautas projekta izdevumu pozīcijas 
(piemēram, ūdensnecaurlaidīgs apģērba un apavu komplekts, 
pārgājiena naži, pārgājiena apavi), kuru iegāde no Zivju fonda 
līdzekļiem netiek atbalstīta, jo šādas iegādes ir saistītas ar 
kārtējiem izdevumiem, darbinieku vai izpildītāju 
nodrošinājumu un apgādi vai īstermiņā nolietojamu inventāru;



Problēmas projektu pieteikumos (III)

• vienā un tajā pašā ūdenstilpē vienā gadā tiek 
plānota divu plēsīgo zivju sugu (piemēram, līdaka 
un zandarts) mazuļu ielaišana, kam parasti tiek 
dots noraidošs zinātniskais atzinums, jo atbilstoši 
līdzekļu izmantošanas lietderībai būtu atbalstāma 
tikai vienas šādas zivju sugas ielaišana. Tāpat bieži 
vien ūdenstilpē vēlas ielaist zivju sugas, kuru 
pavairošana nav paredzēta Zivju resursu 
mākslīgās atražošanas plānā 2017.–2020. gadam, 
kura izpildi nodrošina Zivju fonds.



Problēmas Zivju fonda atbalstīto 
projektu īstenošanā

• netiek ievērots projektu īstenošanas termiņš, 
kas rada finansējuma atlikumus, kuru dēļ Zivju 
fonda dotācijas finansējumu nav iespējams 
pilnībā izmantot kārtējā gadā un tā 
neizlietotais atlikums paliek valsts budžetā 
vispārējiem izdevumiem, nevis tiek izmantots 
Zivju fonda pasākumos paredzētajiem 
mērķiem



Paldies par uzmanību!


