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Nr. 4.1-28e/10/2021

Zivju fonda padomes lēmuma 69. 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 Zemkopības ministrijā saņemto
- Saukas dabas parka biedrības 25.07.2021. vēstuli par izmaiņām projekta „Zivju
resursu papildināšana Saukas ezerā” (padomes 29. un 30.04.2021. sēdes (attālināti)
protokols Nr. 4.1-28e/5/2021, 4.2.5. apakšpunkts) īstenošanā, kurā lūgts proporcionāli
atbalstīt daļēji realizēto projektu, jo 35 700 līdaku mazuļu vietā nepārvaramas varas dēļ
Saukas ezerā ir ielaists tikai 21 000 līdaku mazuļu;
- Augšdaugavas novada pašvaldības 28.07.2021. vēstuli Nr. 2.1-09/73 par izmaiņām
projekta „Materiāltehniskās bāzes uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasākumu
efektivitātes paaugstināšanai Daugavpils novadā” (padomes 29. un 30.04.2021. sēdes
(attālināti) protokols Nr. 4.1-28e/5/2021, 2.1.3. apakšpunkts) īstenošanā, kurā lūgts
saskaņot izmaiņas projektā, jo piegādes problēmu dēļ sākotnēji plānotā kvadricikla
Yamaha Kodiak 700 EPS Diff lock ar papildaprīkojumu vietā pašvaldība vēlas
iegādāties kvadriciklu Yamaha Grizzly 700 SE ar papildaprīkojumu;
1) piekrist, ka 35 700 līdaku mazuļu vietā Saukas ezerā ir ielaists 21 000
līdaku mazuļu sakarā ar to, ka zivju audzētājs nevarēja piegādāt
nepieciešamo zivju mazuļu skaitu, kā arī ņemt vērā, ka kopējais projektam
piešķirtais Zivju fonda finansējums tiek samazināts no 7352,13 EUR uz
4700,85 EUR un projekta izmaksu samazināšanas rezultātā Zivju fonda
finansējuma atlikums pieaugs par 2651,28 EUR;
2) piekrist izmaiņām projektā „Materiāltehniskās bāzes uzlabošana zivju
resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Daugavpils
novadā” un atļaut sākotnēji plānotā kvadricikla Yamaha Kodiak 700 EPS
Diff lock ar papildaprīkojumu vietā iegādāties kvadriciklu Yamaha Grizzly
700 SE ar papildaprīkojumu, ņemot vērā Valsts vides dienesta 03.08.2021.
atzinumā norādīto, ka jaunais kvadricikla modelis praktiski daudz
neatšķiras no iepriekš izvēlētā un ar to iespējams veikt pašvaldības zvejas
kontroles funkcijas.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 09.08.2021.

Līdz 13.08.2021. 9 padomes locekļi (N. Riekstiņš, D. Vilkaste, I. Lielmanis,
E. Burģelis, E. Šmite, V. Gabrāns, M. Švarcs, Ē. Urtāns, V. Šantars) elektroniski
informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda
padomes lēmumu, bet no trim padomes locekļiem (A. Bērziņš, D. Ustups, I. Bārtule)
nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 13.08.2021. 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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