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Nr.4.1-28e/7/2016

Zivju fonda padomes lēmuma 20. elektroniskās saskaņošanas
protokols
Zivju fonda padome (turpmāk – padome), izmantojot elektroniskās saskaņošanas
procedūru, ir pieņēmusi šādu lēmumu:
“Pamatojoties uz Ministru kabineta 19.12.1995.noteikumu Nr.388 „Zivju fonda
nolikums” 23.1 punktu, padomes 22.03.2016.sēdē (padomes 22.03.2016.sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/3/2016, 3.2.apakšpunkts) un padomes 22.04.2016.sēdē
(padomes 22.04.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/5/2016, 4.1.apakšpunkts)
iepriekš nolemto, Krustpils novada pašvaldības 27.05.2016. iesniegumu Nr.2.18/16/629, kā arī, ņemot vērā padomes lēmuma 19. elektroniskās saskaņošanas
protokola pieņemto lēmumu (padomes protokols Nr. 4.1-28e/6/2016, 1. un
2.punkts) rezultātā izveidojušos Zivju fonda finansējuma atlikumu
(3929,89 EUR), padome nolēma:
1) pieņemt zināšanai Krustpils novada pašvaldības 27.05.2016. iesniegumu
Nr.2.1-8/16/629, ar kuru Krustpils novada pašvaldība atsakās no projekta
“Zandarta mazuļu ielaišana Daugavā 2016” īstenošanas;
2) piešķirt no Zivju fonda pasākumu 2016.gada projektu iesniegšanas kārtā
nepiešķirtā un atlikušā finansējuma 3793,35 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”
2016. gada projektu iesniegšanas kārtā izskatītā Dagdas novada pašvaldības
projekta „Zivju resursu pavairošana Dagdas ezerā” finansējumu, kurš, ievērojot
augstākā saņemtā vērtējuma secību, neiekļāvās kārtai izsludinātā finansējuma
summā (padomes 22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2016; projekts Nr.
1.69.);
3) Dagdas novada pašvaldībai pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata
par projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektam
piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi. Padomes sekretariāts lēmuma
projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus elektroniski nosūtīja
31.05.2016. Līdz 06.06.2016. deviņi padomes locekļi (A.Maldups, E.Šmite,
A.Bērziņš, D.Vilkaste, N.Riekstiņš, V.Gabrāns, V.Šantars, J.Lagūns, A.Rozefelds)
elektroniski informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par
Zivju fonda padomes lēmumu, bet no trim padomes locekļiem (G.Korņilovs,
M.Švarcs, Ē.Urtāns) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz
06.06.2016. 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.
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