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Nr.4.1-28e/17/2016

Zivju fonda padomes lēmuma 29. 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:
1) padomes lēmuma 27. elektroniskās saskaņošanas protokolā Nr. 4.128e/15/2016 norādītās projektiem pieejamās un ar padomes lēmumu piešķirtās
finansējuma summas izveidojušos starpību 110,67 EUR;
2) padomes lēmuma 28. elektroniskās saskaņošanas protokolā Nr. 4.128e/16/2016 norādītās projektiem pieejamās un ar padomes lēmumu piešķirtās
finansējuma summas izveidojušos starpību 2843,06 EUR;
3) atlikumus, kas radušies no sekojošu projektu īstenošanas:
- Bauskas novada pašvaldības projekts “Zivju resursu pavairošana Mūsas
un Mēmeles upē” (padomes 22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2016,
3.2.35.apakšpunkts) - 1938,29 EUR;
- Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR
projekts “ICES konferences Rīgā tehnisko prasību nodrošinājums”
(padomes
22.04.2016.sēdes
protokols
Nr.
4.1-28e/5/2016,
3.2.9.apakšpunkts) - 779,29 EUR;
- Kocēnu novada pašvaldības projekts “Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde
zivju resursu aizsardzības uzlabošanai Kocēnu novada ūdenstilpēs”
(padomes
22.04.2016.sēdes
protokols
Nr.
4.1-28e/5/2016,
3.1.18.apakšpunkts) - 46,09 EUR;
- Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes projekts “Pušas
ezera zivju krājumu papildināšana” (padomes 22.03.2016.sēdes protokols
Nr. 4.1-28e/3/2016, 3.2.8.apakšpunkts) - 457,38 EUR;
- Pļaviņu novada pašvaldības projekts “Zivju resursu pavairošana Odzes
ezerā” (padomes 22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2016,
3.2.18.apakšpunkts) - 34,89 EUR;
- Krāslavas novada pašvaldības projekts “Zivju mazuļu ielaišana
Krāslavas novada ezeros” (padomes 22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.128e/3/2016, 3.2.49.apakšpunkts) - 655,71 EUR;
- Zivju fonda administratīvo izdevumu tāme (padomes 19.01.2016.sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/1/2016, 4.pielikums) - 756,13 EUR;
4) padomes 07.10.2016.sēdē nolemto (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/13/2016, 1.punkts) par projektu realizēšanas gaitā atbrīvojušās Zivju fonda
finansējuma izmantošanu pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko
veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība” iesniegumu kārtā vērtētajiem projektiem, kuri, ievērojot augstākā

saņemtā vērtējuma secību, tomēr neiekļāvās kārtai izsludinātā pieejamā
finansējuma summā;
5) Limbažu novada pašvaldības attīstības un projektu koordinatores A.Siliņas
09.11.2016. e-pasta ziņu par Limbažu novada pašvaldības gatavību realizēt
projektu “Zivju resursu aizsardzība Lādes ezerā” (padomes 22.04.2016.sēdes
protokols Nr. 4.1-28e/5/2016; 3.1.9.apakšpunkts) un sniegto informāciju par to,
ka Limbažu novada pašvaldība projektā paredzēto mērķi var sasniegt arī
iegādājoties kvadriciklu bez sniega ķēdēm, kā arī apliecinājumu par 2000 EUR
Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu gadījumā, ja šim
projektam tiktu piešķirts Zivju fonda finansējums,
nolēma:
1.1. piešķirt daļēju projekta finansējumu 7600,00 EUR Limbažu novada
pašvaldības projektam “Zivju resursu aizsardzība Lādes ezerā”, kas
nodrošinātu projekta izmaksu pozīcijas “kvadricikls” iegādi bez sniega
ķēdēm, ņemot vērā, ka Limbažu novada pašvaldība līdzfinansē projektu
2000 EUR apmērā;
1.2. Limbažu novada pašvaldībai 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju
fonda padomes lēmums par projekta finansēšanu, iesniegt Lauku atbalsta
dienestā apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju
fonda finansējuma atbalstu;
1.3. Limbažu novada pašvaldībai pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar
pārskata par projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par
projektā paredzētā līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta
dienestā.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi. Padomes sekretariāts lēmuma
projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus elektroniski nosūtīja
11.11.2016. Līdz 17.11.2016. 11 padomes locekļi (N.Riekstiņš, E.Šmite, M.Švarcs,
A.Maldups, A.Rozefelds, R.Derkačs, G.Korņilovs, A.Bērziņš, D.Vilkaste, V.Gabrāns,
V.Šantars) elektroniski informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai
priekšlikumu par Zivju fonda padomes lēmumu, bet no viena padomes locekļa
(Ē.Urtāns) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 17.11.2016.
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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