PROTOKOLS
Rīgā
2018. gada 10. septembrī

Nr.4.1-28e/10/2018

Zivju fonda padomes lēmuma 40. 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:
1) ņemot vērā Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības
23.08.2018. iesniegumu Nr.15 atbalstīt iespēju izmaksāt projektam
„Vimbu un upes nēģu nārstu vietu atjaunošana Mēmeles upē
Vecumnieku novadā” (Zivju fonda padomes 20.03.2018.sēdes protokols
Nr.4.1-28e/3/2018, 2.38.apakšpunkts) starpmaksājumu 40% apmērā no
kopējā projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta posms ir
ticis īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība (fiziski
izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības
dokumentiem), un šādu starpmaksājumu paredz ar Lauku atbalsta
dienestu noslēgtais līgums;
2) ņemot vērā Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības
23.08.2018. iesniegumu Nr.16 atbalstīt iespēju izmaksāt projektam
„Vimbu un upes nēģu nārstu vietu atjaunošana Lielupē Rundāles
novadā” (Zivju fonda padomes 20.03.2018.sēdes protokols Nr.4.128e/3/2018, 2.37.apakšpunkts) starpmaksājumu 40% apmērā no kopējā
projektam piešķirtā finansējuma, ja konkrētais projekta posms ir ticis
īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība (fiziski
izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības
dokumentiem), un šādu starpmaksājumu paredz ar Lauku atbalsta
dienestu noslēgtais līgums.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 29.08.2018.
Līdz 04.09.2018. plkst. 17.00 8 padomes locekļi (N.Riekstiņš, R.Derkačs, E.Šmite,
A.Maldups, A.Rozefelds, D.Ustups, D.Vilkaste, M.Švarcs) elektroniski informēja
padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda padomes
lēmumu, padomes loceklis V.Gabrāns, saskaņojot lēmuma projektu, atstatīja sevi no
lēmuma pieņemšanas par Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības
iesniegumiem, jo ir šīs biedrības domes priekšsēdētājs, bet no trim padomes locekļiem
(A.Bērziņš, Ē.Urtāns, V.Šantars) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas
brīža līdz 04.09.2018. plkst. 17.00 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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