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Zivju fonda padomes lēmuma elektroniskās saskaņošanas
protokols Nr.11
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, Kokneses novada domes 27.05.2015. iesniegumu
Nr. 5.11/416 un biedrības “Vides gidu asociācija” valdes locekles I.Cukuras
2015.gada 1.jūnija iesniegumu, kā arī pretendentu izrādīto interesi par projektu
pieteikšanas iespēju pasākumā “Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts
vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas
kontroles darbību nodrošināšanā”, padome nolēma:
1) atļaut Lauku atbalsta dienestam izmaksāt Kokneses novada domei
avansu 50% apmērā no kopējā Kokneses novada domes projekta
iesniegumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Kokneses novada
publiskajos ūdeņos” piešķirtā finansējuma (padomes 24.04.2015.sēdes
protokols Nr.164, 3.2.19.apakšpunkts);
2) atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt starpmaksājumu 40% apmērā no
kopējā projektam piešķirtā finansējuma biedrības “Vides gidu
asociācija” projektam „Ceļojošā izstāde "Lielas zivis, mazas zivis"”
(padomes 09.04.2015.sēdes protokols Nr.163, 3.1.13.apakšpunkts), 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 biedrības un Lauku atbalsta dienesta noslēgtajā līgumā;
3) izsludināt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” otro 2015. gada
projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu Zivju fonda pasākumam
“Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto
personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā” ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 10 000 EUR,
nosakot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu no 2015. gada 15.
jūlija līdz 2015. gada 15. augustam (par 2014.gadā pašvaldību un Valsts
vides dienesta pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem zveju regulējošo
normatīvo aktu pārkāpumiem).”
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi. Padomes sekretariāts lēmuma
projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus elektroniski nosūtīja
09.06.2015. Līdz 15.06.2015. deviņi padomes locekļi (N.Riekstiņš, J.Lagūns,
M.Švarcs, V.Gabrāns, A.Rozefelds, D.Vilkaste, N.Liskins, G.Korņilovs, A.Maldups)
elektroniski informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par

Zivju fonda padomes lēmumu, bet no trīs padomes locekļiem (A.Bērziņš, Ē.Urtāns,
T.Trubača) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 15.06.2015.
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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