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Zivju fonda padomes lēmuma 27. 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 Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītājas
I.Kārkliņas 20.10.2016. e-pasta ziņu, ar kuru I.Kārkliņa informē par to, ka
projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Madonas novada
ūdenstilpnēs” (padomes 22.04.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/5/2016; projekts
Nr. 1.15.) iepirkuma rezultātā projekta kopējās izmaksas sastāda 9292,80 EUR,
salīdzinot ar projektam apstiprināto kopējo finansējumu 10 527 EUR, un tādēļ ir
izveidojies Zivju fonda līdzekļu ietaupījums, kā arī saskaņā ar minētajā e-pasta
ziņā ierosināto projekta finansējuma sadalījumu starp Zivju fonda finansējumu
un Madonas novada pašvaldības līdzfinansējumu apstiprinātajā projektā
noteiktajās proporcijās, nolēma apstiprināt projekta “Zivju resursu aizsardzības
pasākumu nodrošināšana Madonas novada ūdenstilpnēs” Zivju fonda
finansējumu 89% apmērā (8 270,59 EUR) no projekta kopējām izmaksām,
nodrošinot Madonas novada pašvaldības līdzfinansējumu 11% apmērā (1022,21
EUR) no projekta kopējām izmaksām.
2. Ņemot vērā šī protokola 1.punktā minēto Zivju fonda līdzekļu ietaupījumu,
padomes 07.10.2016.sēdē nolemto (padomes 07.10.2016.sēdes protokols Nr. 4.128e/13/2016; 2.punkts) un projektam “Zandartu resursu atjaunošana Kocēnu
novada Vaidavas ezerā” (padomes 22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2016;
projekts Nr. 1.56.), kurš, ievērojot augstākā saņemtā vērtējuma secību,
nesaņēma finansējumu pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir
atļauta makšķerēšana” nepieciešamo finansējuma apjomu, kā arī informāciju,
kas Zivju fonda padomes sekretariātā telefoniski tika saņemta no Kocēnu
novada domes pārstāves K.Līdakas par gatavību realizēt šo projektu, atbilstoši
padomes 22.03.2016.sēdē noteiktajiem projekta daļēja finansējuma
nosacījumiem, nolēma:
- piešķirt daļēju projekta finansējumu 987,84 EUR Kocēnu novada domes
projektam „Zandartu resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā”
(padomes 22.03.2016.sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2016; projekts Nr. 1.56. un
3.2.apakšpunkts), kas paredz 4000 zandartu mazuļu ielaišanu Vaidavas ezerā.
- Kocēnu novada domei 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Zivju fonda
padomes lēmums par projekta finansēšanu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā
rakstisku apliecinājumu par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu Zivju
fonda finansējuma atbalstu.”

Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi. Padomes sekretariāts lēmuma
projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus elektroniski nosūtīja
26.10.2016. Līdz 27.10.2016. 8 padomes locekļi (N.Riekstiņš, V.Šantars, E.Šmite,
Ē.Urtāns, A.Rozefelds, A.Bērziņš, D.Vilkaste, V.Gabrāns) elektroniski informēja
padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda padomes
lēmumu, bet no četriem padomes locekļiem (M.Švarcs, G.Korņilovs, R.Derkačs,
A.Maldups) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz
27.10.2016. 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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