PROTOKOLS
Rīgā
2017.gada 2. novembrī

Nr.4.1-28e/7/2017

Zivju fonda padomes lēmuma 32. 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 šādu lēmumu:
1)
ievērojot, ka neīstenoto vai daļēji īstenoto projektu atlikuma summa
(pielikumā tabula par izveidojušos Zivju fonda atlikumu pasākumiem
31.10.2017.), kas saskaņā ar padomes 11.10.2017.sēdes lēmumu būtu novirzāma
Zivju fonda administratīvo izdevumu finansējuma sadaļas papildināšanai
(padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/6/2017; 4.punkta trešā daļa), veidojas ļoti
liela, ir lietderīgi to nenovirzīt Zivju fonda administratīvajiem izdevumiem, bet
tā vietā izsludināt projektu iesniegumu iesniegšanas ceturto kārtu Zivju fonda
pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)”. Projektu iesniegumu kārtas izsludināšana
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” – no 2017.gada 3. novembra līdz
2017.gada 10. novembrim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru
21 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena
atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz
maksimālo atbalsta apmēru 10 000 EUR;
2)
ņemot vērā Dagdas novada pašvaldības 30.10.2017. iesniegumu Nr. 78/17/1383, atļaut Dagdas novada pašvaldībai pagarināt projekta “Zivju resursu
pavairošana Dagdas novada ezeros” (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/2/2017, 3.2.71. apakšpunkts) īstenošanas termiņu līdz 2017.gada
22.novembrim;
3)
ņemot vērā Saulkrastu novada domes 31.10.2017. iesniegumu
Nr. 8.6/1020170747/IZ1755, atļaut Saulkrastu novada domei pagarināt projekta
“Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs
2017.gadā” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/4/2017, 4.1.2. apakšpunkts)
īstenošanas termiņu līdz 2017.gada 22.novembrim;
4)
ņemot vērā Limbažu novada domes 01.11.2017. iesniegumu Nr. 413.3.1/17/801, atļaut Limbažu novada domei pagarināt projekta “Zivju resursu
atjaunošana Umurgas ūdenstilpē” (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2017,
3.2.18. apakšpunkts) īstenošanas termiņu līdz 2017.gada 17.novembrim.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 01.11.2017. un 02.11.2017.
Līdz 02.11.2017. 11 padomes locekļi (N.Riekstiņš, R.Derkačs, M.Švarcs, D.Vilkaste,
E.Šmite, D.Ustups, V.Šantars, V.Gabrāns, Ē.Urtāns, A.Bērziņš, A.Rozefelds)
elektroniski informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par

Zivju fonda padomes lēmumu, bet no viena padomes locekļa (A.Maldups) nekāda
informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 02.11.2017. 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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