PROTOKOLS
Rīgā
2019.gada 11.decembrī

Nr. 4.1-28e/15/2019

Zivju fonda padomes lēmuma 53. 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) pieņemt zināšanai Ikšķiles novada domes 27.11.2019.vēstulē Nr. 2.1-6/2.18/854-2019 sniegto informāciju par projekta „Zivju resursu aizsardzības
pasākumi Ikšķiles novada teritorijā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/10/2019, 3.2.apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī
projekta neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums
pieaugs par 7353,07 EUR;
2) pieņemt zināšanai Lauku atbalsta dienesta 02.12.2019. vēstulē Nr. 10 9.18/19/2868-e sniegto informāciju un piekrist izmaiņām Smiltenes novada
domes projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novadā
2019.gadā”
(padomes
sēdes
protokols
Nr.
4.1-28e/10/2019;
3.14.apakšpunkts) izmaksās, kuru rezultātā Zivju fonda finansējuma
atlikums pieaugs par 129,23 EUR;
3) pieņemt zināšanai zinātniskā institūta “BIOR” 29.11.2019. vēstulē Nr. 16/1323-e sniegto informāciju un piekrist izmaiņām zinātniskā institūta
“BIOR” projekta “Latvijas zušu novērtējums pirms migrācijas uz Sargasu
jūru” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/5/2019; 2.2.4.apakšpunkts)
izmaksās, kuru rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par
547,83 EUR;
4) ņemot vērā zinātniskā institūta “BIOR” 29.11.2019. iesniegumu Nr. 16/1325-e, neiebilst, ka projekta „Latvijas ihtiofaunas ekspozīcijas
papildināšana” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2019,
2.2.23.apakšpunkts) īstenošanas beigu termiņš tiek noteikts līdz 2019.gada
15.decembrim;
5) ņemot vērā biedrības “Zivju gani” 29.11.2019. iesniegumu, neiebilst, ka
projekta „Informatīvi - izglītojošu TV raidījumu "Makšķerē ar Olti"
izveide” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2019, 2.2.28.apakšpunkts)
īstenošanas beigu termiņš tiek noteikts līdz 2019.gada 15.decembrim;
6) pieņemt zināšanai Lauku atbalsta dienesta 03.12.2019. vēstulē Nr. 10 9.18/19/2877-e sniegto informāciju un piekrist izmaiņām Salacgrīvas novada
domes projekta “Zivju resursu aizsardzība Salacas upē” (padomes sēdes

protokols Nr. 4.1-28e/10/2019; 3.13.apakšpunkts) izmaksās, kuru rezultātā
Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par 874,64 EUR;
7) novirzīt 2400 EUR no Zivju fonda projektu īstenošanas rezultātā radušās
atlikuma uz Zivju fonda administratīvajiem izdevumiem, lai
reprezentācijas nolūkiem izgatavotu 150 kalendārus sakarā ar Zivju fonda
25 gadu jubileju (kopējā pasūtījuma summa ir 3014,65 EUR (PVN
iekļauts)). Lai to īstenotu, uzdot Lauku atbalsta dienestam:
7a) noslēgt līgumu ar SIA “De Mini” (reģ. Nr. 40103435042) par Zivju
fonda 25 gadu jubilejas kalendāra dizainu, maketu, failu sagatavošanu
drukai par 1000 EUR (PVN iekļauts);
7b) noslēgt līgumu ar SIA “Abacus PP” (reģ. Nr. 40203097011) par 150
Zivju fonda 25 gadu jubilejas kalendāru druku, apstrādi un piegādi par
2014,65 EUR (PVN iekļauts);
7c) šī punkta 7a) un 7b) apakšpunktos minētajos līgumos noteikt, ka
kalendāri un to makets pieder Zemkopības ministrijai un tie nododami
Zemkopības ministrijai ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kā arī paredzot
apmaksu no Zivju fonda administratīvajiem izdevumiem paredzētā
finansējuma par pasūtījuma izpildi veikt piecu darba dienu laikā pēc
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par līgumos paredzēto darbu
izpildi un attiecīgo rēķinu saņemšanas, un nosakot kalendāru piegādes
datumu līdz 2019.gada 20.decembrim.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 04.12.2019.
Līdz 10.12.2019. 10 padomes locekļi (N.Riekstiņš, I.Lielmanis, I.Bārtule, D.Vilkaste,
E.Šmite, V.Gabrāns, M.Švarcs, D.Ustups, V.Šantars, A.Bērziņš) elektroniski informēja
padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda padomes
lēmumu, bet no diviem padomes locekļiem (A.Maldups, Ē.Urtāns) nekāda informācija
no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 10.12.2019. 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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