PROTOKOLS
Rīgā
2018.gada 9. novembrī

Nr.4.1-28e/14/2018

Zivju fonda padomes lēmuma 42. 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) ņemot vērā “Zooloģiskā dārza atbalsta biedrības” 25.10.2018. iesniegumu un
Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju, pieņemt zināšanai “Zooloģiskā
dārza atbalsta biedrības” sniegto skaidrojumu par izmaiņām projektā
“Latvijas zivju un bezmugurkaulnieku ekspozīcijas izveide Rīgas
zooloģiskajā dārzā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2018,
2.2.10.apakšpunkts) un neiebilst, ka Lauku atbalsta dienests izmaksā
projekta iesniedzējam atlikušo Zivju fonda finansējuma summu, ja pirms šī
finansējuma izmaksas Lauku atbalsta dienestā tiek iesniegts Rīgas zooloģiskā
dārza apliecinājums par apņemšanos papildināt Latvijas ūdens faunas
ekspozīciju, iekārtojot Latvijas zivīm divus papildus akvārijus;
2) ņemot vērā Limbažu novada domes 31.10.2018. Lauku atbalsta dienestam
adresēto vēstuli Nr. 4.13.2/18/607 par izmaiņām projekta “Dabisko dzīvotņu
kvalitātes uzlabošana Svētupē Limbažu novada teritorijā 2018.gadā”
īstenošanā (padomes 20.03.2018.sēdes protokols Nr.4.1-28e/3/2018,
2.24.apakšpunkts), neiebilst pret šajā vēstulē piedāvāto izmaiņu izdarīšanu
Lauku atbalsta dienesta un Limbažu novada pašvaldības 2018.gada 20.jūnija
līguma Nr.200618/S62 par valsts subsīdiju saņemšanu 1.pielikumā;
3) pieņemt zināšanai Līvānu novada domes 30.10.2018. iesniegumu Nr. LNP/21.6/18/2890 par projekta “Līdaku mazuļu ielaišana Dubnas upē Līvānu
pilsētas robežās” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2018,
2.47.apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī projekta
neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par
2419,75 EUR;
4) pieņemt zināšanai Engures novada domes 24.10.2018. iesniegumu Nr. 3-5/564
par projekta “Engures novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju
krājumu atjaunošana un papildināšana” (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/3/2018, 2.50.apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī projekta
neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par
3630,00 EUR;
5) pieņemt zināšanai biedrības “Beverīnas ūdeņi” 18.10.2018. iesniegumu par
projekta “Zivju resursu pavairošana Mācītājmuižas ezerā” (padomes sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/3/2018, 2.7.apakšpunkts un padomes sēdes protokols
Nr. 4.1-28e/4/2018, 4.6.3.apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī
projekta neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs
par 1080,00 EUR;

6) noraidīt Kārsavas novada pašvaldības 31.10.2018. iesniegumu Nr.1.3.8/511
par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu, jo nav iespējams pagarināt
projekta “Zivju resursu pavairošana Kārsavas novada Nūmērnes ezerā”
(padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2018, 2.14.apakšpunkts) realizācijas
termiņu līdz 2019. gada rudenim tādēļ, ka Zivju fonda līdzekļi ir 2018.gada
valsts budžeta dotācija, kura jāizlieto 2018. gada laikā, kā arī ņemt vērā, ka
šī projekta neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs
par 2100,00 EUR
7) ņemot vērā Madonas novada pašvaldības 02.11.2018. iesniegumu Nr.
MNP/2.1.3.1./18/29, neiebilst, ka projekta „Zivju resursu pavairošana
Madonas novada Aronas pagasta Lielais Līderis ezerā" (padomes
20.03.2018.sēdes protokols Nr.4.1-28e/3/2018, 2.54.apakšpunkts) īstenošanas
beigu termiņš tiek noteikts līdz 2018.gada 30.novembrim ar nosacījumu, ka
zivju mazuļu ielaišana tiek veikta apstākļos, kad gaisa temperatūra ir virs
0° C;
8) ņemot vērā Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu
vadītājas I. Kārkliņas 31.10.2018. e-pasta ziņu, neiebilst, ka pārskati par
Zivju fonda finansēto Madonas novada pašvaldības projektu „Zivju resursu
pavairošana Madonas novada Vestienas pagasta Kāla ezerā" (padomes
20.03.2018.sēdes protokols Nr.4.1-28e/3/2018, 2.56.apakšpunkts) un „Zivju
resursu pavairošana Madonas novada Salas ezerā" (padomes
20.03.2018.sēdes protokols Nr.4.1-28e/3/2018, 2.55.apakšpunkts) īstenošanu
tiek iesniegti Lauku atbalsta dienestā līdz 2018.gada 15.novembrim;
9) ņemot vērā Riebiņu novada domes 05.11.2018. iesniegumu Nr. 1.3-08/760,
neiebilst, ka Zivju fonda finansētā Riebiņu novada domes projekta „Zivju
resursu pavairošana Riebiņu novada Rušona ezerā” (padomes
20.03.2018.sēdes protokols Nr.4.1-28e/3/2018, 2.41.apakšpunkts) ietvaros
ielaižamie zandartu mazuļi tika ielaisti Rušonas ezerā 2018.gada 2. un
3. novembrī un ka pārskats par projekta īstenošanu tiek iesniegts Lauku
atbalsta dienestā līdz 2018.gada 20.novembrim;
10) ņemot vērā padomes 18.10.2018.sēdē panākto vienošanos, izsludināt projektu
iesniegumu iesniegšanas trešo kārtu Zivju fonda pasākumam “Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas
kārtējos izdevumus)” ar
beigu termiņu 10 dienas no sludinājuma
publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, ar kopējo kārtai
pieejamo atbalsta apmēru 22 000 EUR, un ievērojot nosacījumu, ka viena
projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto
projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 8000 EUR.
Gadījumā, ja līdz pasākuma kārtai iesniegto projektu izskatīšanas dienai būs
palielinājies Zivju fonda finansējuma atlikums, bet iesniegtajos projektos
pieprasītais finansējums būs lielāks par pasākuma kārtai izsludināto
finansējumu, šis papildus finansējums arī novirzāms kārtai iesniegto
projektu finansēšanai.
Šis lēmums pieņemts, to saskaņojot elektroniski (nesasaucot padomes sēdi klātienē).
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Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 07.11.2018.
Līdz 09.11.2018. plkst. 9.15 visi padomes locekļi elektroniski informēja padomes
sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda padomes lēmumu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.1995.noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums”
23. un 23.1 punktu, kā arī ievērojot iepriekš minēto, padomes lēmums ir uzskatāms
par pieņemtu.

Zivju fonda padomes vadītājs

N.Riekstiņš

Ābele, 67027823
janis.abele@zm.gov.lv
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