PROTOKOLS
Rīgā
2020. gada 22. oktobrī

Nr. 4.1-28e/10/2020

Zivju fonda padomes lēmuma 60. 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, ka padomes sekretariātā ir saņemti trīs pieteikumi (šī protokola 1., 2. un
3. pielikums) (tika saņemts arī vēl ceturtais pieteikums, kurš tika atsaukts), kuros ir
rosināta trīs personu apbalvošana ar Zivju fonda atzinības rakstu, tai skaitā:
- Valsts vides dienesta ģenerāldirektore E. Baklāne-Ansberga ir ierosinājusi apbalvot
Raivo Vīksni – Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Iekšējo ūdeņu
kontroles daļas vecāko inspektoru, Mobilās grupas vadītāju;
- Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” direktors
A. Bērziņš ir ierosinājis apbalvot Kasparu Abersonu, Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta
Iekšējo ūdeņu un zivju resursu atražošanas nodaļas pētnieku;
- SIA “Izdevniecība Auseklis” valdes locekle R. Tamane ir ierosinājusi apbalvot Jāni
Remesu, Limbažu novada pašvaldības aģentūras “ALDA” direktoru,
2020. gadā piešķirt Zivju fonda atzinības rakstu un balvu 1298,70 EUR vērtībā
katrai no šādām personām:
• Raivo Vīksnem, Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta
Iekšējo ūdeņu kontroles daļas vecāko inspektoram, Mobilās grupas
vadītājam – par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu Latvijas ūdeņu zivju
resursu aizsardzībā;
•

Kasparam Abersonam, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta
Iekšējo ūdeņu un zivju resursu atražošanas nodaļas pētniekam - par
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas ūdeņu zivju resursu izpētē;

•

Jānim Remesam, Limbažu novada pašvaldības aģentūras “ALDA”
direktoram - par augstiem sasniegumiem publisko ūdeņu
apsaimniekošanā, zivju resursu saglabāšanā un ilgtspējīgas makšķerēšanas
popularizēšanā sabiedrībā.

Padome pilnvaroja Zemkopības ministriju organizēt Zivju fonda atzinības rakstu
noformēšanu un pasniegšanu.

2) ņemot vērā saistībā ar slimību Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, kas
apgrūtina padomes atbalstīto projektu īstenošanu, atļaut visiem pasākuma
“Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2. kārtas projektu
iesniedzējiem pārskatu par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu iesniegt
līdz 2020. gada 15. decembrim;
3) ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta 02.09.2020. vēstulē Nr. 10 9.1-8/20/2855-e
(šī protokola 4. pielikums) sniegto informāciju un Salacgrīvas novada domes
15.10.2020. vēstulē Nr. 4.1/1216 (šī protokola 5. pielikums) sniegto
skaidrojumu, ka Salacgrīvas novada dome projektā “Nēģu populācijas
pavairošana Salacas upē” (padomes 17.04.2020. lēmuma 56. elektroniskās
saskaņošanas protokols Nr. 4.1-28e/4/2020, 1.3. apakšpunkts) projektā
plānoto 2000000 nēģu kāpuru vietā Salacā ielaida 1250000 nēģu kāpurus un
projektā “Taimiņu smoltu ielaišana Salacas upes baseinā” (17.04.2020.
padomes lēmuma 56. elektroniskās saskaņošanas protokols Nr. 4.1-28e/4/2020,
1.5. apakšpunkts) projektā plānoto 6610 taimiņu smoltu vietā Salacā ielaida
5120 taimiņu smoltus, atļaut Lauku atbalsta dienestam izmaksāt Salacgrīvas
novada domei Zivju fonda finansējumu, kas proporcionāls faktiski ielaisto
nēģu kāpuru un taimiņu smoltu skaitam (salīdzinot ar sākotnēji plānoto) –
attiecīgi 1975 EUR par projektu “Nēģu populācijas pavairošana Salacas upē”
un 7745,84 EUR par projektu “Taimiņu smoltu ielaišana Salacas upes
baseinā”;
4) ņemot vērā Durbes novada pašvaldības 09.10.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/1397e
(šī protokola 6. pielikums), kā arī ievērojot slimības Covid-19 negatīvo ietekmi
uz projektu īstenošanas iespējām, izņēmuma kārtā atļaut Durbes novada
pašvaldībai pagarināt projekta “Motorlaivas iegāde zivju resursu aizsardzības
pasākumu un kontroles nodrošināšanai” (padomes 2020.gada 28. un 29. aprīļa
sēdes protokols Nr. 4.1-28e/5/2020, 3.1.30. apakšpunkts) īstenošanas termiņu
līdz 15.12.2020.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
dokumentus elektroniski nosūtīja 15.10.2020.
Līdz 21.10.2020. plkst. 17.00 11 padomes locekļi (N. Riekstiņš, D. Ustups, I. Bārtule,
E. Šmite, D. Vilkaste, V. Gabrāns, A. Bērziņš, I. Lielmanis, M. Švarcs, 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
21.10.2020. 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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