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Nr. 4.1-28e/4/2019

Zivju fonda padomes lēmuma 47. 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:
ņemot vērā Zivju fonda padomes 10.01.2019. sēdē lemto (padomes
10.01.2019.sēdes protokols Nr.4.1-28e/1/2019, 5.2.apakšpunkts) par biedrības
"Ziemeļu puse" projektu „Informatīvi izglītojoša TV filma "Latvijas upju
kopšana zivju nārsta vietu pavairošanai"” (padomes sēdes protokols Nr. 4.128e/2/2018, 2.2.20.apakšpunkts) un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta BIOR (turpmāk – institūts BIOR) Zivju resursu pētniecības
departamenta direktora un padomes locekļa D.Ustupa 08.03.2019. e-pasta ziņu,
ka institūtam BIOR nav būtisku iebildumu pret minētā projekta ietvaros
izveidotās filmas saturu un tā tiek saskaņota, padome nolēma neiebilst, ka Lauku
atbalsta dienests izmaksā biedrībai “Ziemeļu puse” atlikušo Zivju fonda
finansējuma daļu (10%) 1325,10 EUR apmērā par šo 2018.gadā īstenoto projektu,
piešķirot šim mērķim līdzekļus no 2019.gada Zivju fonda administratīvo
izdevumu finansējuma.
Šis lēmums pieņemts, to saskaņojot elektroniski (nesasaucot padomes sēdi klātienē).
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 02.04.2019.
Līdz 08.04.2019. darbdienas beigām 8 padomes locekļi (N.Riekstiņš, D.Ustups,
A.Bērziņš, E.Šmite, Ē.Urtāns, D.Vilkaste, A.Maldups, V.Šantars) elektroniski
informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda
padomes lēmumu, padomes loceklis V.Gabrāns, saskaņojot lēmuma projektu, atstatīja
sevi no lēmuma pieņemšanas, jo biedrības "Ziemeļu puse" projekta ietvaros uzņemtās
filmas sižetā ir sadaļa par Lielupes gultnes tīrīšanu un nārsta vietu atjaunošanu, kurā
tiek rādītas V.Gabrāna vadītās Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības
aktivitātes un V.Gabrāns personīgi, bet no trijiem padomes locekļiem (R.Derkačs,
A.Rozefelds, M.Švarcs) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz
02.04.2019. darbdienas beigām 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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