PROTOKOLS
Rīgā
2019.gada 6.decembrī

Nr. 4.1-28e/14/2019

Zivju fonda padomes lēmuma 52. 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 lēmumu:
1) pieņemt zināšanai Lauku atbalsta dienesta 26.11.2019. vēstulē Nr. 10 9.18/19/2817-e sniegto informāciju par projekta daļēju īstenošanu un piekrist
izmaiņām Grobiņas novada domes projektā “Līdaku krājumu
pavairošana Liepājas ezerā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019;
2.28.apakšpunkts) izmaksās, kuru rezultātā Zivju fonda finansējuma
atlikums pieaugs par 1073,07 EUR;
2) ņemot vērā biedrības “Sporta makšķerēšanai” 28.11.2019. iesniegumu:
3a) neiebilst, ka projekta „ Informatīvi izglītojošs raidījums - īsfilma
"Copes garša" internetā un Dom TV” (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/2/2019, 2.2.26.apakšpunkts) īstenošanas beigu termiņš tiek noteikts līdz
2019.gada 15.decembrim;
3b) pieņemt zināšanai informāciju par projekta „Sabiedrības
informēšanas semināri par zivju resursu racionālu un saudzīgu
izmantošanu”
(padomes
sēdes
protokols
Nr.
4.1-28e/2/2019,
2.2.27.apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī projekta
neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par
1800,00 EUR;
3c) biedrībai “Sporta makšķerēšanai” līdz 10.12.2019. atgriezt Lauku
atbalsta dienestam saņemto avansu 900 EUR, kas izsniegts projekta
„Sabiedrības informēšanas semināri par zivju resursu racionālu un
saudzīgu izmantošanu” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2019,
2.2.27.apakšpunkts) īstenošanai.
3) aizstāt Zivju fonda padomes 22.11.2019. sēdes protokola Nr. 4.128e/13/2019 4.1.1. apakšpunktā skaitli “5250” ar skaitli “5565”.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 29.11.2019.
Līdz 05.12.2019. plkst. 17.00 10 padomes locekļi (N.Riekstiņš, Ē.Urtāns, I.Lielmanis,
D.Ustups, M.Švarcs, D.Vilkaste, E.Šmite, V.Gabrāns, A.Maldups, A.Bērziņš)
elektroniski informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par

Zivju fonda padomes lēmumu, bet no diviem padomes locekļiem (R.Derkačs,
V.Šantars) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 05.12.2019.
plkst. 17.00 padomes sekretariātā netika saņemta.
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.
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