PROTOKOLS
Rīgā
2021. gada 24. septembrī

Nr. 4.1-28e/12/2021

Zivju fonda padomes lēmuma 70. 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 Valsts vides dienesta 09.09.2021. vēstuli
Nr. 2.3/CS/2664/2021 (turpmāk – vēstule) (šī protokola pielikums), par izmaiņām
projekta „Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes pilnveidošana” (padomes 29. un
30.04.2021. sēdes (attālināti) protokols Nr. 4.1-28e/5/2021, 2.1.28. apakšpunkts)
(turpmāk – projekts) īstenošanā, kurā citastarp lūgts saskaņot izmaiņu projektā, kas
paredz četru termokameru iegādi sākotnēji paredzēto sešu termokameru vietā, jo,
noslēdzoties projekta iepirkuma procedūrai, būtiski sadārdzinājies piedāvājums sešu
termokameru iegādei,
1) piekrist, ka Valsts vides dienests iegādājas četras termokameras projektā
sākotnēji paredzēto 6 termokameru vietā, starpību, kas pārsniedz Zivju
fonda maksimālā atbalsta apmēru vienas termokameras iegādei, sedzot no
Valsts vides dienesta budžeta līdzekļiem;
2) pieņemt zināšanai citas vēstulē minētās izmaiņas projekta izmaksu tāmē,
kā arī ņemt vērā, ka kopējais projektam piešķirtais Zivju fonda
finansējums tiek samazināts no 50 704,28 EUR uz 49 814,26 EUR, kā
rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par 890,02 EUR.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 17.09.2021.
Līdz 23.09.2021. 9 padomes locekļi (N. Riekstiņš, I. Bārtule, V. Gabrāns, I. Lielmanis,
A. Bērziņš, V. Šantars, E. Burģelis, D. Vilkaste, Ē. Urtāns) elektroniski informēja
padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda padomes
lēmumu, padomes locekle E. Šmite informēja, ka atturas no lēmuma pieņemšanas, bet
no diviem padomes locekļiem (M. Švarcs, D. Ustups) nekāda informācija no lēmuma
projekta nosūtīšanas brīža līdz 23.09.2021. 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.
Zivju fonda padomes vadītājs
Ābele, 67027823
janis.abele@zm.gov.lv
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