PROTOKOLS
Rīgā
2021. gada 11. oktobrī

Nr. 4.1-28e/13/2021

Zivju fonda padomes lēmuma 71. 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
- Lauku atbalsta dienesta 23.09.2021. vēstuli Nr. 10.9.1-8/21/3643-e (turpmāk – LAD
vēstule), ar kuru padomei lēmuma pieņemšanai pārsūtīts biedrības “Sudrablasis” 2021.
gada 10. septembra iesniegums, kurā lūgts pagarināt projekta “Dabisko lašu un taimiņu
nārsta vietu un dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Gaujā, Ādažu novada teritorijā”
(padomes 13. un 14.04.2021. sēdes (attālināti) protokols Nr. 4.1-28e/4/2021, 2.33.
apakšpunkts) īstenošanas termiņu līdz 2021.gada 30.novembrim un lūgumu izmaksāt
starpmaksājumu 40% apmērā. Tāpat LAD vēstulē norādīti fakti, ka projekta īstenotājs
Lauku atbalsta dienestā nav iesniedzis Zivju fonda padomes 2021. gada 13. un 14.
aprīļa padomes sēdes lēmuma (protokols Nr. 4.1-28e/4/2021, 2.33. apakšpunkts) 2. un
4.apakšpunktā minētos dokumentus (ar Ādažu novada pašvaldību noslēgtu līgumu par
konkrētā Gaujas posma apsaimniekošanu un normatīvajos
aktos
noteiktos
saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto darbu veikšanai);
- Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
01.01.2021. vēstuli Nr. 30-1/659-e par projekta „Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja
dalība Starptautiskās jūras pētniecības padomes apmācības kursos ”Introduction to
Stock Assessment”” (padomes 06.09.2021. sēdes (attālināti) protokols Nr. 4.128e/11/2021, 2.2. apakšpunkts) neīstenošanu, jo apmācību organizatori informējuši, ka
nevar apstiprināt institūta „BIOR” pētnieces dalību apmācībās lielā saņemto
pieteikumu skaita dēļ;
1) piekrist, ka:
1a) biedrības “Sudrablasis” projekta “Dabisko lašu un taimiņu nārsta
vietu un dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Gaujā, Ādažu novada teritorijā”
īstenošanas termiņš tiek pagarināts līdz 2021.gada 30.novembrim;
1b) projektam “Dabisko lašu un taimiņu nārsta vietu un dzīvotņu
kvalitātes uzlabošana Gaujā, Ādažu novada teritorijā” tiek veikts
starpmaksājums 40% apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma,
ja konkrētais projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas radusies
auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas
pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un šādu starpmaksājumu
paredz ar Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums, kā arī ar nosacījumu,
ka projekta īstenotājs pirms starpmaksājuma izmaksas iesniedz Lauku
atbalsta dienestā ar Ādažu novada pašvaldību noslēgtu līgumu par

konkrētā Gaujas posma apsaimniekošanu un normatīvajos aktos noteiktos
saskaņojumus ar attiecīgajām valsts institūcijām projektā paredzēto darbu
veikšanai;
2) pieņemt zināšanai, ka netiks īstenots Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskā institūta “BIOR” projekts „Zinātniskā institūta
„BIOR” pārstāvja dalība Starptautiskās jūras pētniecības padomes
apmācības kursos ”Introduction to Stock Assessment”” un šī projekta
neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par
750 EUR.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 04.10.2021.
Līdz 08.10.2021. 10 padomes locekļi (N. Riekstiņš, I. Lielmanis, E. Šmite, V. Šantars,
V. Gabrāns, I. Bārtule, E. Burģelis, D. Vilkaste, A. Bērziņš, Ē. Urtāns) elektroniski
informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda
padomes lēmumu, bet no diviem padomes locekļiem (M. Švarcs, D. Ustups) nekāda
informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 08.10.2021. 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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