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2017.gada 8. decembrī

Nr.4.1-28e/12/2017

Zivju fonda padomes lēmuma 36. elektroniskās saskaņošanas
protokols
Zivju fonda padome (turpmāk – padome), pamatojoties uz Ministru kabineta
19.12.1995.noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums” 23.1 punktu, ievērojot, ka
padome 2017.gadā vairs neplāno lemt par Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumu
Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem" 14.3 punktā minēto finansējuma pārdali citiem projektiem
vai pasākumiem, un izmantojot elektroniskās saskaņošanas procedūru, ir pieņēmusi
šādu lēmumu:
1)
ņemot vērā biedrības “Vidzemes inovācijas instruments” 07.12.2017. epasta ziņu, piekrist izņēmuma kārtā atkārtoti pagarināt projekta “Zivs dzīve”
(padomes 12.04.2017.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2017, 3.16.apakšpunkts;
padomes 20.04.2017.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/4/2017, 4.1.5.apakšpunkts)
realizācijas laiku līdz 2017.gada 15. decembrim, vienlaikus nodrošinot izveidotā
mācību materiāla saskaņošanu ar Valsts vides dienestu un Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu ‘’BIOR’’ atbilstoši padomes
lēmumam par atbalsta piešķiršanu šī projekta īstenošanai;
2)
ņemot vērā Saulkrastu novada domes darbinieces A.Līces 08.12.2017. epasta ziņu, piekrist izņēmuma kārtā pagarināt projekta “Zivju resursu
pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs 2017.gadā” (padomes
20.04.2017.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/4/2017, 4.1.2.apakšpunkts) ietvaros
izveidojamās programmas “Taimiņu resursu papildināšana Aģes, Ķīšupes,
Pēterupes un Inčupes lejtecēs 2017. – 2019.gadam” iesniegšanas termiņu Lauku
atbalsta dienestā līdz 2017.gada 18. decembrim;
3)
nākamajā Zivju fonda padomes sēdē izskatīt jautājumu par šī protokola
1) punktā minētā biedrības “Vidzemes inovācijas instruments” projekta
īstenošanas kvalitāti un iespējamo finansējuma samazināšanu;
4)
brīdināt šī protokola 1) un 2) punktā minēto projektu īstenotājus, ka,
ņemot vērā to, ka ir nokavēts Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumos Nr.215
"Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem" paredzētais termiņš projektu dokumentu iesniegšanai
Lauku atbalsta dienestā, padome, izskatot attiecīgo projektu iesniedzēju nākotnē
iesniegtos projektus, var izmantot iespēju samazināt šo projektu vērtējumu
saistībā ar pretendenta nepietiekošām spējām kvalitatīvi īstenot projektu un gūt
plānotos rezultātus.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 08.12.2017.
Līdz 08.12.2017. plkst. 13.00 septiņi padomes locekļi (N.Riekstiņš, R.Derkačs,
D.Vilkaste, D.Ustups, M.Švarcs, V.Šantars, E.Šmite) elektroniski informēja padomes
sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda padomes lēmumu,
bet no 5 padomes locekļiem (A.Bērziņš, V.Gabrāns, A.Rozefelds, Ē.Urtāns,

A.Maldups) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz
08.12.2017. plkst. 13.00 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.
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