PROTOKOLS
Rīgā
2021. gada 14. jūnijā

Nr. 4.1-28e/7/2021

Zivju fonda padomes lēmuma 66. 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 no Lauku atbalsta dienesta 02.06.2021. saņemto Riebiņu novada domes
(turpmāk – dome) 31.05.2021. apliecinājumu par projekta „Bērnu un jauniešu vasaras
nometne "Izzini, Izmanto, Saudzē"” (turpmāk – projekts) (padomes 29. un 30.04.2021.
sēdes (attālināti) protokols Nr. 4.1-28e/5/2021, 4.1.2. apakšpunkts) īstenošanu un šajā
projektā paredzēto bērnu skaita grupā samazināšanu no 25 uz 20 atbilstoši Ministru
kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī projekta kopējo izmaksu
samazināšanu no 6832,25 EUR uz 6419,02 EUR, padome nolēma saskaņot šādas
izmaiņas projektā:
1) piekrist domes projektā „Bērnu un jauniešu vasaras nometne "Izzini,
Izmanto, Saudzē"” paredzētajam bērnu – nometnes dalībnieku – skaita
samazinājumam no 25 uz 20;
2) proporcionāli samazināt projekta izmaksu tāmes pozīcijas “Izmitināšanas
un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana” Zivju fonda finansējuma daļu
no 1415,17 EUR uz 1162,47 EUR jeb par 252,70 EUR, ņemot vērā, ka
domes līdzfinansējums šai pozīcijai būs vismaz 562,55 EUR;
3) samazināt Zivju fonda finansējumu projekta izmaksu tāmes pozīcijai
“Nometnes plānošana, organizēšana un vadīšana” no 4732,25 EUR uz
4294,00 EUR jeb par 438,25 EUR;
4) ņemt vērā, ka kopējais projektam piešķirtais Zivju fonda finansējums tiek
samazināts no 6147,42 EUR uz 5456,47 EUR un projekta izmaksu
samazināšanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par
690,95 EUR.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 07.06.2021.
Līdz 11.06.2021. 9 padomes locekļi (N. Riekstiņš, I. Bārtule, E. Šmite, D. Vilkaste,
E. Burģelis, I. Lielmanis, V. Gabrāns, V. Šantars, Ē. Urtāns) elektroniski informēja
padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda padomes
lēmumu, bet no trim padomes locekļiem (M. Švarcs, D. Ustups, A. Bērziņš, ) nekāda

informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 11.06.2021. 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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