PROTOKOLS
Rīgā
2019.gada 13.septembrī

Nr. 4.1-28e/9/2019

Zivju fonda padomes lēmuma 50. 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) ņemot vērā Engures novada domes 05.09.2019. iesniegumu Nr. 3-5/677 un
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniski pētnieciskā
institūta “BIOR” 17.07.2019. atzinumu Nr.1-8/887-e, atļaut Engures
novada domei veikt izmaiņas projektā “Engures novada Lapmežciema
pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana”
(padomes
26.04.2019.sēdes
protokols
Nr.4.1-28e/5/2019,
3.2.10.apakšpunkts), aizstājot projektā paredzētos 12 000 līdaku mazuļus
(viena mazuļa vidējais svars 5 - 20 g) ar 6000 līdaku mazuļiem (viena
mazuļa vidējais svars 40 - 80 g), ar nosacījumu, ka Engures novada dome
apņemas nodrošināt vēstulē norādīto trūkstošo papildus līdzfinansējumu
projekta pilnīgai īstenošanai;
2) pieņemt zināšanai Baltinavas novada domes 2019.gada 26.augusta
iesniegumu Nr. 18.37/387/N/2019/BND norādīto informāciju par projekta
“Zivju resursu papildināšana Baltinavas novada Svētaunes un Obeļovas
ezerā” (padomes 26.03.2019.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2019,
2.13.apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī projekta
neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par
1105,34 EUR;
3) pieņemt zināšanai Alojas novada domes 2019.gada 29.augusta vēstulē Nr.
AND/6-1/19 norādīto informāciju par projekta “Vimbu resursu
papildināšana Salacas upes baseinā” (padomes 26.03.2019.sēdes protokols
Nr. 4.1-28e/3/2019, 2.3.apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī
projekta neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums
pieaugs par 3672,00 EUR.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 06.09.2019.
Līdz 12.09.2019. plkst. 17.00 10 padomes locekļi (N.Riekstiņš, V.Šantars, V.Gabrāns,
I.Lielmanis, Ē.Urtāns, E.Šmite, A.Maldups, R.Derkačs, D.Vilkaste, M.Švarcs)
elektroniski informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par
Zivju fonda padomes lēmumu, bet no diviem padomes locekļiem (A.Bērziņš, D.Ustups)

nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 12.09.2019. 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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