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Nr.4.1-28e/19/2016

Zivju fonda padomes lēmuma 31. 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 šādu lēmumu:
“Ievērojot Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) 07.12.2016. iesniegumu un
papildus 15.12.2016. iesniegumu par izmaiņām Zivju fonda finansētajā projektā
“Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes stiprināšana” (padomes 22.04.2016.sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/5/2016, 3.1.6.apakšpunkts), kuros VVD informē par
neveiksmīgi noslēgušos iepirkuma procedūru projektā paredzētajai 8
termokameru iegādei par kopējo summu 28 000 EUR un lūdz padomi atbalstīt
daļu no šī finansējuma atlikuma novirzīt citu vizuālo novērošanas ierīču iegādei,
padome nolēma:
1. Pieņemt zināšanai VVD sniegto informāciju par neveiksmīgi noslēgušos
iepirkuma procedūru un tā rezultātā izveidojušos finansējuma atlikumu
28 000 EUR apmērā.
2. Piekrist VVD lūgumam projektā paredzēto astoņu termokameru vietā
iegādāties citas vizuālās novērošanas ierīces par kopējo summu
16 566 EUR, kas ļautu nodrošināt projektā paredzēto mēŗķu sasniegšanu,
un atbalstīt projekta izmaksu pozīcijas “termokamera, 8 gab.” aizstāšanu
ar sekojošām izmaksu pozīcijām saskaņā ar VVD 15.12.2016.iesniegumu:
- binokulārs Nikon Monarch 5 12x42, 9 gab, 2973 EUR;
- Go Pro kameru komplekts, 8 gab., 4385 EUR;
- Sony HDR –CX450 video kamera, 13 gab., 4562 EUR;
- Garmin Montana 680 rokas GPS, 8 gab., 4646 EUR.
3. Šī protokola 2.punktā minēto vizuālās novērošanas ierīču iegādē saglabāt
iepriekš apstiprinātajā projektā Zivju fonda daļējam finansējumam
atbilstošu proporcionālu projekta iesniedzēja līdzfinansējumu 961,72 EUR. Zivju fonda finansējuma daļa – 15 604,28 EUR.”
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi. Padomes sekretariāts lēmuma
projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus elektroniski nosūtīja
16.12.2016. Līdz 19.12.2016. plkst.12:00 8 padomes locekļi (N.Riekstiņš, R.Derkačs,
M.Švarcs, A.Rozefelds, G.Korņilovs, D.Vilkaste, V.Šantars, A.Maldups) elektroniski
informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda
padomes lēmumu (padomes locekle E.Šmite, saskaņojot lēmuma projektu, atstatīja
sevi no lēmuma pieņemšanas, jo ir iesaistīta Valsts vides dienesta projektā), bet no
trim padomes locekļiem (A.Bērziņš, Ē.Urtāns, V.Gabrāns) nekāda informācija no

lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 19.12.2016. plkst.12:00 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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