PROTOKOLS
Rīgā
2020. gada 7. septembrī

Nr. 4.1-28e/8/2020

Zivju fonda padomes lēmuma 59. 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:
1) ņemot vērā Līvānu novada domes 30.07.2020. iesniegumu Nr LNP/2 1.6/20/1946 (šī protokola pielikums Nr. 1) un Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniski pētnieciskā institūta BIOR (turpmāk – institūts
BIOR) 15.08.2020. vēstuli Nr. 30-1/1132-e par līdaku mazuļu aizstāšanas
iespēju ar līdzvērtīga vecuma un lieluma zandartu mazuļiem (šī protokola
pielikums Nr. 2), kā arī, ņemot vērā COVID-19 negatīvo ietekmi uz projektu
īstenošanas iespējām, izņēmuma kārtā atļaut Līvānu novada domei projektā
“Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā Līvānu pilsētas robežās”
(padomes 2020.gada 24. un 25. marta sē des protokols Nr. 4.1-28e/3/2020, 3.44.
apakšpunkts) paredzēto 4590 gab. līdaku mazuļu ar svaru no 5 līdz 25
gramiem vietā ielaist Daugavā zandartu mazuļus ar attiecību 1:1 un svaru no
1 līdz 5 gramiem, saglabājot esošo projekta finansējumu 1499,91 EUR (no tā
Zivju fonda finansējums 1349,92 EUR);
2) ņemot vērā Burtnieku novada pašvaldības 30.07.2020. iesniegumu Nr.
10.3/2020/1310 (šī protokola pielikums Nr. 3), kā arī, ņemot vērā COVID-19
negatīvo ietekmi uz projektu īstenošanas iespējām, izņēmuma kārtā atļaut
Burtnieku novada pašvaldībai pagarināt projekta “Burtnieku ezera
sabiedrības informēšanas pasākumi 2020. gadā” (padomes 2020.gada 17. un
18. marta sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2020, 3.1.19. apakšpunkts) īstenošanas
termiņu līdz 15.12.2020., saskaņojot projekta ietvaros izgatavojamā
informatīvā bukleta saturu ar institūtu BIOR līdz 01.12.2020.;
3) pieņemt zināšanai biedrības „C.ALBULA” 12.06.2020. iesniegumu (šī
protokola pielikums Nr. 4) par projekta „Bērnu un jauniešu izglītošana par
ūdenī esošajām ekosistēmām un to savstarpējām mijiedarbībām” (padomes
2020.gada 17. un 18. marta sēdes protokols Nr. 4.1-28e/2/2020, 3.1.17.
apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī projekta neīstenošanas
rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par 4 140,88 EUR;
4) pieņemt zināšanai biedrības "Flyfishingteam" 04.06.2020. e -pasta ziņu (šī
protokola pielikums Nr. 5) par projekta „Latvijas izlases komandas līdzdalība
2020. gada Eiropas meistars acīkstēs mušiņmakšķerēšanā Norvēģijā”
(padomes 2020.gada 17. un 18. marta sēdes protokols Nr. 4.1 -28e/2/2020,
3.2.10. apakšpunkts) neīstenošanu, kā arī ņemt vērā, ka šī projekta
neīstenošanas rezultātā Zivju fonda finansējuma atlikums pieaugs par
2500 EUR.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.

Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 31.08.2020.
Līdz 04.09.2020. plkst. 17.00 11 padomes locekļi (N. Riekstiņš, I. Bārtule, D. Ustups,
D. Vilkaste, M. Švarcs, E. Šmite, I. Lielmanis, V. Gabrāns, A. Bērziņš, Ē. Urtāns,
V. Šantars) elektroniski informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai
priekšlikumu par Zivju fonda padomes lēmumu, bet no viena padomes locekļa
(E. Burģelis) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz
04.09.2020. 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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