PROTOKOLS
Rīgā
2020. gada 9. jūnijā

Nr. 4.1-28e/7/2020

Zivju fonda padomes lēmuma 58. elektroniskās saskaņošanas
protokols
Ņemot vērā Salacgrīvas novada domes 28.05.2020. vēstuli Nr. 3.14/637 (šī
protokola pielikums Nr.1), kurā pašvaldība sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo
situāciju Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai lūdz saskaņot izmaiņas Zivju
fonda padomes apstiprinātajā projektā “Iekļaujoši izglītojošs masu pasākums
“Piektais Reņģēdāju festivāls” Salacgrīvā” (padomes 17. un 18.03.2020. sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/2/2020; 3.1.13. apakšpunkts), un šī projekta vadītājas ,
Salacgrīvas novada domes projektu koordinatores S. Kukanovskas, 29.05.2020. epasta ziņu, kurā sniegts skaidrojums par divām minētā projekta izmaksu pozīcijām
(šī protokola pielikums Nr.2), 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,
nolēma:
1) Mainīt padomes iepriekšējo lēmumu par 7193 EUR piešķiršanu projekta
“Iekļaujoši izglītojošs masu pasākums “Piektais Reņģēdāju festivāls”
Salacgrīvā” (padomes 17. un 18.03.2020. sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2020;
3.1.13. apakšpunkts) un piekrist projekta daļējai īstenošanai , atbilstoši
samazinot tam piešķirto Zivju fonda finansējuma apjomu līdz 1403,30 EUR,
kas tiek paredzēts šādu izmaksu pozīciju finansēšanai:
-

-

atlīdzība par publisku konkursu organizēšanu sociālajos mēdijos –
242 EUR (izzinošo materiālu un konkursu organizēšana virtuālajā vidē
(Facebook), lai atbalstītu “Reņģēdāju festivāla” zīmola nostiprināšanu);
publicitātes maketu maketēšana – 220 EUR;
reklāmas banneru izgatavošana (5 gab.) – 520,30 EUR;
atlīdzība zinātnes ekspertiem par prezentācijām – 300 EUR;
zirgu pajūga noma – 121 EUR (divu personu un kučiera brauciens pa jūras
krastu no Salacgrīvas līdz Kuivižiem, došanās līdzi zvejniekiem jūrā un
brauciens ar pajūgu atpakaļ uz Salacgrīvu).

1) Pieņemt zināšanai, ka projekta iesniedzējs par saviem līdzekļiem līdzfinansēs
šādas projekta izmaksu pozīcijas:
-

pasākuma scenārija izstrāde – 1000 EUR;
sociālajos tīklos publicējamo tekstu sagatavošana, reklāmu tekstu
sagatavošana – 250 EUR.
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2) Projekta iesniedzējam 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda
padomes lēmums par projekta apstiprināšanu, iesniegt Lauku atbalsta
dienestā apliecinājumu par apņemšanos īstenot projektu un sasniegt projektā
paredzētos mērķus ar samazinātu Zivju fonda finansējuma atbalstu.
3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas, vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu, nodrošināt arī atskaites par projektā
paredzētā līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
4) Projekta ietvaros veidoto izglītojošo materiālu vai lekciju, prezentāciju
saturiskā puse pirms pasākuma norises vai attiecīga drukāta materiāla
iespiešanas (taču ne vēlāk par 2020.gada 1.septembri) ir jāsaskaņo ar Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR un Valsts
vides dienestu.
5) Ņemt vērā, ka šī projekta daļējas īstenošanas rezultātā Zivju fonda
finansējuma atlikums pieaugs par 5789,70 EUR.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 02.06.2020.
Līdz 08.06.2020. plkst. 17.00
9 padomes locekļi (N. Riekstiņš, A. Bērziņš,
M. Švarcs, I. Bārtule, E. Šmite, V. Gabrāns, D. Ustups, D. Vilkaste, I. Lielmanis)
elektroniski informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par
Zivju fonda padomes lēmumu, bet no trim padomes locekļiem (Ē. Urtāns, V. Šantars,
E. Burģelis) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 08.06.2020.
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.

Zivju fonda padomes vadītājs

N. Riekstiņš
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