PROTOKOLS
Rīgā
2021. gada 31. martā

Nr. 4.1-28e/3/2021

Zivju fonda padomes lēmuma 64. 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:
Ņemot vērā:
1) padomes sēdes 14.01.2021. protokolā (padomes 14.01.2021. sēdes (attālināti)
protokola Nr. 4.1-28e/1/2021, 2. punkts) minēto attiecībā uz Zivju fonda 2020.
gada līdzekļu atlikuma (11 935 EUR) pārcelšanu un izmantošanu 2021. gadā
pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2020. gada 3. kārtā
iesniegtā Alojas novada domes projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšana Alojas novadā, 3. kārta” finansēšanai, kā arī Zemkopības
ministrijas plānoto rīcību iesniegt pieteikumu Finanšu ministrijā, lūdzot atļaut
izmantot Zivju fonda 2020. gada finanšu līdzekļu atlikumu minētā Alojas
novada pašvaldības projekta īstenošanai 2021. gadā;
2) Zemkopības ministrijas konsultācijās ar Finanšu ministriju par Zivju fonda
2020. gada līdzekļu atlikuma (11 935 EUR) izlietojumu noskaidrojās, ka šis
atlikums nevar tikt izmantots šī protokola 1) punktā minētā Alojas novada
domes projekta finansēšanai, bet var tikt izvērtēta biedrību 2021.gadā iesniegto
projektu finansēšanas iespēja, kuriem pietrūkst līdzekļi attiecīgo pasākumu
īstenošanai;
3) padomes 16.03.2021. sēdes (padomes 16.03.2021. sēdes (attālināti) protokola
Nr. 4.1-28e/2/2021, 2. punkts) projektu vērtēšanas rezultāti liecināja, ka,
sarindojot pasākumam “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”
2021. gada 1. kārtā iesniegtos projektus pēc vērtējuma rezultāta, diviem zemāku
novērtējumu ieguvušiem projektiem – Nr. 11 (Biedrības “Latvijas
Makšķernieku biedrība” projekta iesniegums „Sabiedrības informēšana un
izglītošana par sporta makšķerēšanu, sporta makšķerēšanas pasākumu rīkošanas
vispārīgajiem un tiesiskajiem pamatiem un citām aktualitātēm”) un Nr. 19
(Riebiņu novada domes projekta iesniegums „Bērnu un jauniešu vasaras
nometne "Izzini, Izmanto, Saudzē"”) ar vienādu vērtējumu (pirmie “aiz
svītras”), kopā no pasākuma kārtai izsludinātā un pieejamā finansējuma apjoma
atlika Zivju fonda finansējums 11 824,83 EUR, kas bija mazāks par šo abu
projektu vērtēšanai virzītā Zivju fonda finansējuma apmēra kopsummu
(22 935,41 EUR + 6147,42 EUR = 29 082,83 EUR). Tas nozīmē, ka,
proporcionāli sadalot minēto finansējuma atlikumu, projektam Nr. 11 tiktu

piešķirts Zivju fonda finansējums 9325,34 EUR un projektam Nr. 19 –
2499,49 EUR, kas būtu nepietiekami to īstenošanai pilnā apmērā,
padome, ievērojot Zemkopības ministrijas konsultācijas ar Finanšu ministriju par
Zivju fonda 2020. gada finanšu līdzekļu atlikuma izmantošanas izvērtēšanas
iespēju, nolēma:
a) mainīt pieņemto padomes lēmumu (padomes 14.01.2021. sēdes (attālināti)
protokola Nr. 4.1-28e/1/2021, 2. punkts) attiecībā uz plānoto Zivju fonda
2020. gada līdzekļu atlikuma (11 935 EUR) pārcelšanu un izmantošanu
2021. gadā pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” 2020. gada 3. kārtā iesniegtā Alojas novada domes projekta
“Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā, 3.
kārta” finansēšanai, un tā vietā,
b) Zemkopības ministrijai vērsties Finanšu ministrijā, lūdzot atļaut izmantot
Zivju fonda 2020. gada finanšu līdzekļu atlikumu (11 935 EUR) biedrības
“Latvijas Makšķernieku biedrība” projektam „Sabiedrības informēšana
un izglītošana par sporta makšķerēšanu, sporta makšķerēšanas pasākumu
rīkošanas vispārīgajiem un tiesiskajiem pamatiem un citām aktualitātēm”
(padomes 16.03.2021. sēdes (attālināti) protokols Nr. 4.1-28e/2/2021, 2.11.
apakšpunkts), lai būtu iespēja maksimāli īstenot pasākumā iesniegtā
projekta ieceri, kurai nepietika pasākumam pieejamā finansējuma, kas
nozīmē, ka šim projektam kopumā varētu tikt piešķirti 21 260,34 EUR, kas
būtu mazāk, nekā projektam sākotnēji pieprasītais Zivju fonda
finansējums (22 935,41 EUR), tomēr ļautu realizēt šo projektu atbilstoši
plānotajam mērķim un paredzētajiem rādītājiem.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 24.03.2021.
Līdz 30.03.2021. 10 padomes locekļi (N. Riekstiņš, I. Bārtule, E. Šmite, I. Lielmanis,
D. Ustups, E. Burģelis, M. Švarcs, D. Vilkaste, V. Šantars, Ē. Urtāns) elektroniski
informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda
padomes lēmumu, bet no diviem padomes locekļiem (V. Gabrāns, A. Bērziņš) nekāda
informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 30.03.2021. 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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