PROTOKOLS
Rīgā
2020. gada 9. decembrī

Nr. 4.1-28e/14/2020

Zivju fonda padomes lēmuma 63. 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:
Ņemot vērā Zivju fonda finansējuma atlikumu (5821,34 EUR), kas izveidojās
pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2020. gada projektu iesniegšanas trešajā
kārtā (šis finansējums nebija pietiekams Gulbenes novada pašvaldības projektā “Zivju
resursu aizsardzības pasākumu uzlabošana” (padomes 30.11.2020. sēdes (attālināti)
protokols Nr. 4.1-28e/13/2020, 3.4.apakšpunkts), kurš neiekļāvās pasākuma kārtai
izsludinātā un papildus iedalītajā finansējuma summā, paredzētā mērķa sasniegšanai),
bet saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta laikā no 02.12.2020. līdz 08.12.2020. sniegto
informāciju par Zivju fonda līdzekļu atlikumiem, kas radušies atsevišķu projektu
īstenošanas rezultātā (5244,11 EUR), kopā ir izveidojies vismaz 11 065,45 EUR
atlikums, padome nolēma no šī atlikuma piešķirt finansējumu 10 000 EUR apmērā
šāda “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2020. gada projektu iesniegšanas
trešajā kārtā iesniegtā projekta īstenošanai, kurš neiekļāvās kārtai izsludinātā
finansējuma summā, ar sekojošiem nosacījumiem:
Projekts Nr. 4. Gulbenes novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju
resursu aizsardzības pasākumu uzlabošana” (padomes 30.11.2020. sēdes
(attālināti) protokols Nr. 4.1-28e/13/2020, 3.4.apakšpunkts)
1) Piešķirt projektam finansējumu 10 000,00 EUR apmērā.
2) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par
projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā
līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 08.12.2020.
Līdz 09.12.2020. plkst. 12.00 11 padomes locekļi (N. Riekstiņš, I. Bārtule, E. Burģelis,
D. Ustups, M. Švarcs, E. Šmite, D. Vilkaste, V. Šantars, V. Gabrāns, Ē. Urtāns,
I. Lielmanis) elektroniski informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai
priekšlikumu par Zivju fonda padomes lēmumu, bet no viena padomes locekļa

(A. Bērziņš) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 09.12.2020.
plkst. 12.00 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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