PROTOKOLS
Rīgā
2016.gada 16.augustā

Nr.4.1-28e/10/2016

Zivju fonda padomes lēmuma 23. 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 šādus lēmumus:
„1. Ievērojot Bauskas novada pašvaldības 29.06.2016.vēstuli Nr. 18-1.41/1788 un
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniski pētnieciskā institūta
“BIOR” 11.07.2016.atzinumu Nr. 17-2/192 atļaut Bauskas novada pašvaldībai
veikt izmaiņas projektā “Zivju resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles upē”
(Zivju fonda padomes 22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2016,
3.2.35.apakšpunkts), aizstājot projektā paredzētos 22 500 gab. līdaku mazuļus
(viena mazuļa vidējais svars 50 - 100 g), kurus bija paredzēts ielaist Mūsas un
Mēmeles upē, ar 24 000 gab. līdaku mazuļiem (viena mazuļa vidējais svars 5 - 30
g), ar nosacījumu, ka Bauskas novada pašvaldība apņemas nodrošināt vēstulē
norādīto trūkstošo papildus līdzfinansējumu projekta pilnīgai īstenošanai.
2. Ievērojot Pārgaujas novada pašvaldības 2016.gada 2.augusta iesniegumu Nr.
4-7/16/528:
2.1. pieņemt zināšanai Pārgaujas novada pašvaldības informāciju par
projekta “Alatu atražošana Braslas upes lejtecē” (Zivju fonda padomes
22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2016, 3.2.23.apakšpunkts) daļēju
īstenošanu, nodrošinot 30000 alatu kāpuru ielaišanu Braslas upē, bet
neveicot projektā paredzēto 5000 alatu mazuļu ielaišanu Braslas upē;
2.2. atļaut Lauku atbalsta dienestam izmaksāt Pārgaujas novada
pašvaldībai 1550 EUR no projektam piešķirtā finansējuma kā Zivju
fonda līdzfinansējumu projektā paredzētajai 30 000 alatu kāpuru
ielaišanai Braslas upē;
2.3. projekta atlikušo finansējumu izmantot to pasākuma „Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās
zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību
īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” 2016.
gada projektu iesniegšanas kārtā izskatīto projektu finansēšanai, kuri,
ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību, neiekļāvās kārtai
izsludinātā finansējuma summā.
3. Ņemot vērā Dabas aizsardzības pārvaldes Nodrošinājuma un finanšu
departamenta Projektu nodaļas projektu vadītājas S.Eglājas 08.08.2016. e-pasta
ziņu par iespēju realizēt projektu „Nārsta vietas paplašināšana” ar 50% Zivju
fonda līdzfinansējumu:
3.1. piešķirt no Zivju fonda pasākumu 2016.gada projektu īstenošanas
rezultātā atlikušā finansējuma 2219,34 EUR un no Zivju fonda
administratīvo izdevumu rezerves finansējuma 140,16 EUR, kas kopā
sastāda 2359,50 EUR, lai nodrošinātu 50% no pasākuma „Zivju resursu

pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās
zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību
īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” 2016.
gada projektu iesniegšanas kārtā izskatītā Dabas aizsardzības pārvaldes
projekta „Nārsta vietas paplašināšana” finansējuma, kurš, ievērojot
augstākā saņemtā vērtējuma secību, neiekļāvās kārtai izsludinātā
finansējuma summā (padomes 22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.128e/3/2016; projekts Nr. 1.67. un 3.2.apakšpunkts) ar nosacījumu, ka
Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina nepieciešamo līdzfinansējumu
projekta realizācijai pilnā apmērā;
3.2. Dabas aizsardzības pārvaldei 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts
Zivju fonda padomes lēmums par projekta daļēju finansēšanu, iesniegt
Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot
ar samazinātu Zivju fonda finansējuma atbalstu.
3.3. Dabas aizsardzības pārvaldei pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar
pārskata par projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par
projektam nepieciešamā līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku
atbalsta dienestā.”
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi. Padomes sekretariāts lēmuma
projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus elektroniski nosūtīja
09.08.2016. Līdz 15.08.2016. 8 padomes locekļi (N.Riekstiņš, A.Rozefelds,
M.Švarcs, D.Vilkaste, Ē.Urtāns, V.Gabrāns, G.Korņilovs, V.Šantars) elektroniski
informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda
padomes lēmumu (V.Gabrāns, saskaņojot lēmuma projektu, atstatīja sevi no lēmuma
pieņemšanas par lēmuma 1.punktu, jo ir iesaistīts Bauskas novada pašvaldības
projektā), bet no četriem padomes locekļiem (A.Bērziņš, A.Maldups, J.Lagūns,
E.Šmite) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 15.08.2016.
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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