PROTOKOLS
Rīgā
2021. gada 17. jūnijā

Nr. 4.1-28e/8/2021

Zivju fonda padomes lēmuma 67. 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 Ikšķiles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) saņemto
10.06.2021. vēstuli Nr. 2.1-6/2.1-8/418-2021 par izmaiņām projekta „Zivju resursu
aizsardzības pasākumi Ikšķiles novada teritorijā” (turpmāk – projekts) (padomes 29. un
30.04.2021. sēdes (attālināti) protokols Nr. 4.1-28e/5/2021, 2.1.18. apakšpunkts)
īstenošanā, kurā lūgts izmainīt pašvaldības līdzfinansējuma daļu projekta izmaksu
tāmes pozīcijai “Laivas motors” no 3900,00 EUR uz 5650,00 EUR jeb palielināt to par
1750,00 EUR sakarā ar cita, dārgāka, laivas motora iegādi ar tehniskiem parametriem,
kas līdzīgi projektā sākotnēji norādītajam laivas motoram, kā arī svītrot no projekta
izmaksu tāmes izdevumu pozīciju “Laivas tents (skriešanas nojume)” (pašvaldības
finansējums 650 EUR) un “Laivas tents (stāvvietas nojume)” (pašvaldības finansējums
290 EUR), padome nolēma saskaņot šādas izmaiņas projektā:
1) piekrist pašvaldības projektā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Ikšķiles novada teritorijā” piedāvātajām pašvaldības līdzfinansējuma
daļas izmaiņām projekta izmaksu tāmes pozīcijai “Laivas motors” (1 gab.)
no 3900,00 EUR uz 5650,00 EUR jeb palielināt to par 1750,00 EUR sakarā
ar cita dārgāka laivas motora iegādi ar tehniskiem parametriem, kas līdzīgi
projektā sākotnēji norādītajam laivas motoram, saglabājot nemainīgu šai
pozīcijai piešķirto Zivju fonda finansējumu (3500,00 EUR);
2) svītrot no projekta izmaksu tāmes pozīcijas “Laivas tents (skriešanas
nojume)” (pašvaldības finansējums 650 EUR) un “Laivas tents (stāvvietas
nojume)” (pašvaldības finansējums 290 EUR).
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 14.06.2021.
Līdz 16.06.2021. 8 padomes locekļi (N. Riekstiņš, I. Bārtule, D. Ustups, D. Vilkaste,
M. Švarcs, E. Šmite, I. Lielmanis, V. Gabrāns) elektroniski informēja padomes
sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda padomes lēmumu, bet
no četriem padomes locekļiem (Ē. Urtāns, V. Šantars, E. Burģelis, A. Bērziņš) nekāda
informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 16.06.2021. dienas beigām
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.

Zivju fonda padomes vadītājs

Ābele, 67027823
janis.abele@zm.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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