PROTOKOLS
Rīgā
2016.gada 25.oktobrī

Nr.4.1-28e/14/2016

Zivju fonda padomes lēmuma 26. 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
Dabas
aizsardzības
pārvaldes
(turpmāk
–
DAP)
14.10.2016.iesniegumu Nr. 1.6/331/2016 par to, ka DAP projekta “Zivju
migrācijas ceļu attīrīšana” (padomes 29.09.2016.protokols Nr. 4.1-28e/12/2016,
2.punkts) īstenošanas gaitā ir izveidojies atlikums 558,58 EUR, kas radies tādēļ,
ka darbu izpildītājs nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, piešķirt citam
DAP projektam „Nārsta vietas paplašināšana”, kurš iesniegts tajā pašā Zivju
fonda pasākumā un kuram padome jau piešķīra Zivju fonda finansējumu 50%
apmērā no projektā paredzētajām izmaksām (padomes 16.08.2016.protokols Nr.
4.1-28e/10/2016, 3.punkts), papildus finansējumu 558,58 EUR.
2. Pieņemt zināšanai Krustpils novada pašvaldības 10.10.2016.vēstuli Nr. 1080.6/16/55 par bezpilota lidaparāta izmantošanu un lūgt Krustpils novada
pašvaldību sniegt konkrētāku informāciju par bezpilota lidaparāta izmantošanas
pieredzi.
3. Sakarā ar radušos kļūdu Kocēnu novada domes projekta „Materiāli tehnisko
līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības uzlabošanai Kocēnu novada
ūdenstilpēs” izmaksu pozīciju aprakstā, precizēt padomes 22.04.2016.sēdes
protokola Nr. 4.1-28e/5/2016 3.1.18. apakšpunkta pirmo daļu, aizstājot vārdus
un skaitli “piepūšamā laiva, 1 gab.” ar vārdiem un skaitli “piepūšamā laiva, 2
gab.” un aizstājot vārdus un skaitli “laivas benzīna motors, 1 gab.” ar vārdiem
un skaitli “laivas benzīna motors, 2 gab.”.”
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi. Padomes sekretariāts lēmuma
projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus elektroniski nosūtīja
18.10.2016. Līdz 24.10.2016. 8 padomes locekļi (N.Riekstiņš, E.Šmite, A.Rozefelds,
V.Gabrāns, V.Šantars, A.Maldups, D.Vilkaste, G.Korņilovs) elektroniski informēja
padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda padomes
lēmumu, bet no četriem padomes locekļiem (R.Derkačs, Ē.Urtāns, A.Bērziņš,
M.Švarcs) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 24.10.2016.
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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