PROTOKOLS
Rīgā
2016.gada 29.septembrī

Nr.4.1-28e/12/2016

Zivju fonda padomes lēmuma 25. 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 šādus lēmumus:
„1. Ievērojot:
1) Līgatnes novada domes 05.09.2016.vēstuli Nr. D3-8/16/1629, ar kuru Līgatnes
novada dome atsakās no projekta “Zivju resursu pavairošana un atražošana
Līgatnes upē” (padomes 22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2016;
projekts Nr. 1.15.) realizēšanas, kas veido neizlietoto Zivju fonda
finansējuma atlikumu 1804,84 EUR;
2) Daugavpils pilsētas pašvaldības tehniskā direktora K.Laizāna Lauku atbalsta
dienestam sniegto informāciju par Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta
“Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības
pasākumiem Daugavpils pilsētā” (padomes 22.04.2016.sēdes protokols Nr.
4.1-28e/5/2016; projekts Nr. 1.1.) atsevišķu maksājuma pieprasījumā
norādīto izmaksu pozīciju finansēšanu no Daugavpils pilsētas pašvaldības
līdzekļiem, kas veido neizlietoto Zivju fonda finansējuma atlikumu 803,67
EUR;
3) izveidojušos Zivju fonda neizlietotā finansējuma atlikumu Zivju fonda
administratīvo izdevumu pozīcijās “Sludinājumi oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis"” un “Zivju fonda padomes izbraukuma sēde” (padomes
19.01.2016.sēdes protokola Nr. 4.1-28e/1/2016 pielikums Nr.4), kas kopā
veido vismaz 1578,49 EUR;
nolēma piešķirt šo neizlietoto finansējuma atlikumu, kas kopā sastāda
4187,00 EUR, lai nodrošinātu pasākuma „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder
valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās
upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” divu 2016. gada projektu iesniegšanas
kārtā izskatīto projektu atbalstīšanu, kuri, ievērojot augstākā saņemtā
vērtējuma secību, neiekļāvās kārtai izsludinātā finansējuma summā (padomes
22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2016, 3.2.apakšpunkts).
2. Ņemot vērā šī protokola 1.punktā nolemto un divus nākamos projektus, kuri,
ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību, netika saņēmuši finansējumu
pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”, kā
arī informāciju, kas Zivju fonda padomes sekretariātā telefoniski tika saņemta
par šiem projektiem no Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāves S.Eglājas par
gatavību realizēt projektu “Zivju migrācijas ceļu attīrīšana” (padomes
22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2016; projekts Nr. 1.66.) un no biedrības

“Ruckas viļņi” valdes priekšsēdētāja A.Zaļā par gatavību realizēt projektu
„Papildināt zivju resursu krājumus Ruckas ezerā” ar samazinātu Zivju fonda
finansējumu (padomes 22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2016; projekts
Nr. 1.24.), nolēma:
2.1. piešķirt 3219,00 EUR Dabas aizsardzības pārvaldes projektam “Zivju
migrācijas ceļu attīrīšana” (padomes 22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.128e/3/2016; projekts Nr. 1.66. un 3.2.apakšpunkts);
2.2. piešķirt daļēju projekta finansējumu 968,00 EUR biedrības “Ruckas
viļņi” projektam „Papildināt zivju resursu krājumus Ruckas ezerā”
(padomes 22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2016; projekts Nr. 1.24. un
3.2.apakšpunkts). Biedrībai “Ruckas viļņi” 10 dienu laikā pēc tam, kad
saņemts Zivju fonda padomes lēmums par projekta finansēšanu, iesniegt
Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar
samazinātu Zivju fonda finansējuma atbalstu.
3. Ņemot vērā Valsts vides dienesta 2016.gada 20.septembra vēstuli Nr.1.13.05/1321, kurā lūgts piešķirt avansu un starpmaksājumu Valsts vides dienesta
projektam „Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes stiprināšana” (Zivju fonda
padomes 22.04.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/5/2016, 3.1.6.apakšpunkts),
nolēma:
3.1. atļaut Lauku atbalsta dienestam izmaksāt Valsts vides dienestam avansu
50% apmērā no kopējā projektam „Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes
stiprināšana” piešķirtā finansējuma;
3.2. atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt starpmaksājumu 40% apmērā no
kopējā piešķirtā finansējuma Valsts vides dienesta projektam „Zvejas
kontroles tehniskās kapacitātes stiprināšana”, ja konkrētais projekta posms
tiek īstenots un pēc tā īstenošanas rodas auditējama vērtība (fiziski izmērāms
veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un
šāds starpmaksājums tiek paredzēts Valsts vides dienesta un Lauku atbalsta
dienesta noslēgtajā līgumā.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi. Padomes sekretariāts lēmuma
projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus elektroniski nosūtīja
20.09.2016. Līdz 26.09.2016. 10 padomes locekļi (N.Riekstiņš, E.Šmite, A.Rozefelds,
V.Gabrāns, G.Korņilovs, D.Vilkaste, V.Šantars, A.Maldups, M.Švarcs, Ē.Urtāns)
elektroniski informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par
Zivju fonda padomes lēmumu (E.Šmite, saskaņojot lēmuma projektu, atstatīja sevi no
lēmuma pieņemšanas par lēmuma 3.punktu, jo ir iesaistīta Valsts vides dienesta
projektā), bet no diviem padomes locekļiem (A.Bērziņš, R.Derkačs) nekāda
informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 26.09.2016. padomes
sekretariātā netika saņemta. Līdz ar to, ievērojot Ministru kabineta
19.12.1995.noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums” 23. un 23.1 punktu, padomes
lēmums ir uzskatāms par pieņemtu.
Zivju fonda padomes vadītājs
J. Ābele, 67027823
Janis.Abele@zm.gov.lv

N.Riekstiņš

