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Nr.4.1-28e/16/2016

Zivju fonda padomes lēmuma 28. elektroniskās saskaņošanas
protokols
Zivju fonda padome (turpmāk – padome), pamatojoties uz Ministru kabineta
19.12.1995.noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums” 23.1 punktu un izmantojot
elektroniskās saskaņošanas procedūru, ir pieņēmusi šādus lēmumus:
“1. Ievērojot:
1) Jēkabpils pilsētas pašvaldības 31.10.2016.vēstuli Nr. 2.7.29/299, ar kuru
pašvaldība atsakās no projekta “Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Radžu
ūdenskrātuvē” (Zivju fonda padomes 22.04.2016.sēdes protokols Nr. 4.128e/5/2016, 4.1.2.apakšpunkts) īstenošanas, kas veido neizlietoto Zivju fonda
finansējuma atlikumu 4452,80 EUR;
2) Jūrmalas pilsētas pašvaldības sniegto informāciju Lauku atbalsta dienestam
par pašvaldības projekta “Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas
administratīvajā teritorijā - 2” (padomes 22.04.2016.sēdes protokols Nr. 4.128e/5/2016, 3.1.20.apakšpunkts) īstenošanas gaitā izveidojušos Zivju fonda
finansējuma atlikumu 6050,00 EUR;
3) Salacgrīvas novada domes projekta koordinatores S. Kukanovskas
01.11.2016. e-pasta ziņu par Salacgrīvas novada domes projekta “Zivju resursu
aizsardzība Salacas upē” (padomes 22.04.2016.sēdes protokols Nr. 4.128e/5/2016, 3.1.21.apakšpunkts) īstenošanas gaitā izveidojušos Zivju fonda
finansējuma atlikumu 4458,26 EUR;
4) padomes 07.10.2016.sēdē lemto (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/13/2016,
1.punkts) par projektu realizēšanas gaitā atbrīvojušās Zivju fonda finansējuma
izmantošanu pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
iesniegumu kārtā vērtētajiem projektiem, kuri, ievērojot augstākā saņemtā
vērtējuma secību, tomēr neiekļāvās kārtai izsludinātā pieejamā finansējuma
summā;
5) Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāves S.Eglājas 28.10.2016. e-pasta ziņu par
gatavību realizēt projektus “Efektīva un mūsdienīga zivju resursu aizsardzība
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās” (padomes 22.04.2016.sēdes protokols Nr.
4.1-28e/5/2016; 3.1.25.apakšpunkts) un “Zivju resursu aizsardzība no gaisa”
(padomes 22.04.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/5/2016; 3.1.24.apakšpunkts)
gadījumā, ja šiem projektiem tiktu piešķirts Zivju fonda finansējums,
nolēma:
1.1. piešķirt daļēju projekta finansējumu 7744,00 EUR Dabas aizsardzības
pārvaldes projektam “Efektīva un mūsdienīga zivju resursu aizsardzība īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās”, kas nodrošinātu tālāk sekojošo projekta
izmaksu pozīciju iegādi:
- gumijas laiva, 1 gab. (599,00 EUR);
- eholote ar sānskatiem, 1 gab. (3243,00 EUR);

- laivas motors ar lādēšanas iekārtu, akumulatoru, prožektoru un
aizsargkasti, 1 gab. (1760,00 EUR);
- dzinēja Suzuki DF25S aprīkošana ar lādēšanas iekārtu, akumulatoru,
prožektoru un aizsargkasti, 1 vienība (399,00 EUR);
- VHF/UHF rācijas, 10 gab. (1743,00 EUR);
Dabas aizsardzības pārvaldei 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju
fonda padomes lēmums par projekta finansēšanu, iesniegt Lauku atbalsta
dienestā apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju
fonda finansējuma atbalstu.
1.2. piešķirt projekta finansējumu 4374,00 EUR Dabas aizsardzības
pārvaldes projektam “Zivju resursu aizsardzība no gaisa”.”
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi. Padomes sekretariāts lēmuma
projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus elektroniski nosūtīja
01.11.2016. Līdz 07.11.2016. 10 padomes locekļi (N.Riekstiņš, G.Korņilovs,
M.Švarcs, A.Rozefelds, D.Vilkaste, A.Bērziņš, V.Šantars, E.Šmite, A.Maldups,
R.Derkačs) elektroniski informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai
priekšlikumu par Zivju fonda padomes lēmumu, bet no diviem padomes locekļiem
(Ē.Urtāns, V.Gabrāns) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz
07.11.2016. padomes sekretariātā netika saņemta. Līdz ar to, ievērojot Ministru
kabineta 19.12.1995.noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums” 23. un 23.1 punktu,
padomes lēmums ir uzskatāms par pieņemtu.
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