PROTOKOLS
Rīgā
2020. gada 26. oktobrī

Nr. 4.1-28e/11/2020

Zivju fonda padomes lēmuma 61. 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 biedrības “Saukas dabas parka biedrība” 22.10.2020. vēstuli (šī
protokola 1. pielikums) un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniski pētnieciskā institūta “BIOR” 20.10.2020. vēstuli Nr. 30-3/1467-e (šī
protokola 2. pielikums), neiebilst, ka situācijā, ja nav iespējams nodrošināt
biedrības “Saukas dabas parka biedrība” projektā “Zivju resursu
papildināšana Saukas ezerā” (17.04.2020. padomes lēmuma 56. elektroniskās
saskaņošanas protokols Nr.4.1-28e/4/2020, 1.7. apakšpunkts) paredzētā 28571
zandartu mazuļa ar viena mazuļa vidējo svaru 3 - 25 g ielaišanu Saukas ezerā
par kopsummu 6983,32 EUR, Saukas ezerā tiktu ielaists 28571 zandartu
mazulis ar mazāku viena mazuļa vidējo svaru 1,7 - 2 g par attiecīgi mazāku
projekta kopsummu 6467,46 EUR, saglabājot sākotnējā projektā paredzēto
līdzfinansējuma apmēru 1820 EUR (Zivju fonda finansē juma daļa –
4647,46 EUR);
1) neatbalstīt Daugavpils novada domes ezeru apsaimniekošanas speciālista
V. Ašķeļaņeca 21.10.2020. e -pasta ziņā (šī protokola 3. pielikums) izteikto
lūgumu projekta “Dažādu sabiedrības grupu izglītošana par Daugavpils
novada zivju resursiem” (padomes 17. un 18.03.2020. protokols Nr.4.128e/2/2020, 3.1.11. apakšpunkts) izmaksu pozīciju “kartona atklātnes”
līdzfinansēt no Zivju fonda līdzekļiem, jo šo izdevumu pozīciju saskaņā ar
konkursa kārtībā apstiprināto projektu nav paredzēts finansēt no Zivju fonda;
2) ņemot vērā Liepājas pilsētas pašvaldības 21.10.2020. vēstuli Nr. 2638/2.1.4. (šī
protokola 4. pielikums), kā arī ievērojot slimības Covid-19 negatīvo ietekmi uz
projektu īstenošanas iespējām, izņēmuma kārtā atļaut Liepājas pilsētas
pašvaldībai pārskatu par projekta “Liepājas ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde” (padomes 28. un 29.04.2020. protokols
Nr.4.1-28e/5/2020, 3.2.3. apakšpunkts) īstenošanu iesniegt līdz 2020. gada 15.
decembrim.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 22.10.2020.
Līdz 23.10.2020. plkst. 16.00 10 padomes locekļi (N. Riekstiņš, I. Bārtule, A. Bērziņš,
D. Vilkaste, V. Šantars, D. Ustups, V. Gabrāns, E. Šmite, I. Lielmanis, M. Švarcs)

elektroniski informēja padomes sekretariātu, ka nav iebildumu vai priekšlikumu par
Zivju fonda padomes lēmumu, bet no diviem padomes locekļiem (Ē. Urtāns,
E. Burģelis) nekāda informācija no lēmuma projekta nosūtīšanas brīža līdz 23.10.2020.
plkst. 16.00 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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