3.pielikums
Zemkopības ministrijas
05.12.2019
protokolam
Nr. 3.2-7e/4/2019

From: Sniedze Sproģe <SniedzeS@lps.lv>
Sent: Thursday, December 5, 2019 11:18 AM
To: J Bārs <J.Bars2@zm.gov.lv>
Cc: ventspils <aldis.abele@ventspils.lv>
Subject: RE: par MSAF 2019 noslēguma posma rezultātu izvērtēšanu
Labdien!
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvja Alda Ābeles vārdā saskaņoju MSAF 2019.gadā
atbalstīto projektu Noslēguma pārskatu, Noslēguma finanšu pārskatu apkopojumu
un protokollēmuma projektu bez iebildēm.
Ar cieņuSniedze Sproģe,
LPS padomniece
29457537
sniedzes@lps.lv

From: J Bārs <J.Bars2@zm.gov.lv>
Sent: Wednesday, November 27, 2019 2:09 PM
To: Aldis Ābele <aldis.abele@ventspils.lv>; Andis Kreslins <andis.kreslins@vmd.gov.lv>;
Arvīds Ozols <Arvids.Ozols@zm.gov.lv>; Kaspars Gerhards <Kaspars.Gerhards@zm.gov.lv>;
Rita Benta <Rita.Benta@zm.gov.lv>; Vilnis Bernards <vilnis.bernards@varam.gov.lv>; VMD
<vmd@vmd.gov.lv>
Cc: Sniedze Sproģe <SniedzeS@lps.lv>; Arnis Muiznieks <info@mezaipasnieki.lv>; Edvins
Zakovics <e.zakovics@lvm.lv>; Elmars Svede <elmars@zemeles.lv>; Guna Bagrade
<guna.bagrade@silava.lv>; Janis Klavins <exl@exl.lv>; Talis Gaitnieks
<talis.gaitnieks@silava.lv>; Vilnis Jaunzems <markulici@markulici.lv>
Subject: par MSAF 2019 noslēguma posma rezultātu izvērtēšanu
Importance: High

Labdien!
Nosūtu saiti uz Medību saimniecības attīstības fonda (MSAF) 2019.gadā
atbalstīto projektu Noslēguma pārskatu un Noslēguma finanšu pārskatu
apkopojumu, kā arī protokollēmuma projektu (pielikumā).
https://failiem.lv/u/d25up929
Lai atvieglotu darbu ar pārskatiem, tie ir numurēti, tāpēc pievienoju arī
projektu sarakstu.
Informēju, ka projektu īstenotāji (atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem) ir
iesnieguši ļoti apjomīgu papildus informāciju (gan skanētā, gan izdruku veidā), kas apliecina

projektu īstenošanas izmaksas un norises. Ar šo informāciju var iepazīties Zemkopības
ministrijas Meža departamentā (MSAF sekretariātā), iepriekš piesakoties.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumu Nr.1455 “Medību
saimniecības attīstības fonda nolikums” 11.punktu (MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 763 redakcijā)
MSAF Padome var pieņemt lēmumu par projektu rezultātu atbilstību līguma nosacījumiem,
nesasaucot padomes sēdi minēto noteikumu 12.punkta kārtībā – balstoties uz saņemtajiem
informatīvajiem ziņojumiem par projekta pirmā posma darba uzdevumu izpildi.
12. Ja padome pieņem lēmumu, nesasaucot padomes sēdi:
12.1. fonda sekretariāts sagatavo un nosūta elektroniski padomes locekļiem lēmuma
projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus;
12.2. padomes locekļi piecu darbdienu laikā no lēmuma projekta nosūtīšanas datuma
iebildumus vai priekšlikumus par lēmuma projektu nosūta elektroniski fonda sekretariātam;
12.3. ja padomes locekļiem nav iebildumu vai priekšlikumu par lēmuma projektu, padomes
locekļi par to elektroniski informē fonda sekretariātu piecu darbdienu laikā, un tas saņemtos
elektroniskos atzinumus pievieno elektroniskās saskaņošanas protokolam;
12.4. pieņemto lēmumu paraksta padomes priekšsēdētājs un norāda, ka lēmums pieņemts,
nesasaucot padomes sēdi. Fonda sekretariāts nosūta apliecinātu šā lēmuma kopiju padomes
locekļiem.

Atbilstoši augstāk minētajam lūdzu MSAF Padomes dalībniekiem (kā atbildi uz šo
epastu) elektroniski atsūtīt iebildumus vai priekšlikumus par lēmuma projektu vai informēt
par lēmuma projekta saskaņošanu bez iebildumiem līdz šā gada 4.decembrim (ieskaitot). Bez
visu MSAF Padomes locekļu atbildēm protokols (lēmums) nevar tikt apstiprināts.

Ar cieņu Jānis Bārs
MSAF sekretariāta p.i.
LR Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Meža resursu un medību nodaļas vec.referents
67027554, 29189697
“Wildlife management is interdisciplinary, integrating
science, politics, mathematics, imagination and logic.”
Atruna: Šī ziņa nav oficiāla komunikācija un nepauž Zemkopības ministrijas oficiālo viedokli. Par oficiālu komunikāciju
uzskatāms rakstveida dokuments, kuru parakstījusi pilnvarota persona.
Šī ziņa satur informāciju, kas var tikt klasificēta kā konfidenciāla vai ierobežotas pieejas informācija. Ja jūs neesat šīs ziņas
adresāts vai persona, kas tiesīga šo ziņu saņemt, vēlamies informēt, ka jebkāda šīs ziņas satura izpaušana, kopēšana,
izplatīšana vai darbība, pamatojoties uz šajā ziņā ietverto informāciju, ir aizliegta un var būt pretlikumīga. Ja esat saņēmuši šo
ziņu kļūdaini, lūdzu, paziņojiet par to atbildes e-pastā un izdzēsiet šo ziņu.

J.Bārs
janis.bars@zm.gov.lv
Tālr.:67027554

