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Nr. 4.1-28e/12/2019

Zivju fonda padomes lēmuma 51. 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 lēmumu:
“noteikt, ka padome par pasākumam “Sabiedrības informēšanas
pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību” 2019.gada 2.kārtā iesniegtajiem projektiem papildus
nolēma:
1)
ja par kādu no padomes 31.10.2019. sēdē atbalstītajiem (protokols Nr. 4.128e/11/2019 3.1.apakšpunkts) projektiem tiek iesniegts avansa pieprasījums,
turpmāk atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt avansa maksājumu, kas
nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010. gada
2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem" pieļaujamo avansa
apmēra lielumu;
2)
ja par kādu no padomes 31.10.2019. sēdē atbalstītajiem (protokols Nr. 4.128e/11/2019 3.1.apakšpunkts) projektiem tiek iesniegts starpmaksājuma
pieprasījums, turpmāk atļaut Lauku atbalsta dienestam veikt starpmaksājumu,
kas nepieciešams projekta īstenošanai un nepārsniedz Ministru kabineta 2010.
gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem" pieļaujamo
starpmaksājuma apmēra lielumu, kā arī, ja konkrētais projekta posms ir īstenots
un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās
darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem), un šādus
starpmaksājumus paredz ar Lauku atbalsta dienestu noslēgtais līgums.”
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 11.11.2019.
Līdz 13.11.2019. plkst. 17.00 8 padomes locekļi (N.Riekstiņš, V.Šantars, M.Švarcs,
D.Vilkaste, A.Bērziņš, V.Gabrāns, I.Lielmanis, E.Šmite) elektroniski informēja
padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par Zivju fonda padomes
lēmumu, bet no četriem padomes locekļiem (R.Derkačs, Ē.Urtāns, A.Maldups,
D.Ustups) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 13.11.2019.
plkst. 17.00 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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