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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2016.gada 22.martā                                                                                                 Nr.45 

 
Par dalību projektā “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu atjaunošana Ādažu novada 

Dūņezeram un Mazajam Baltezeram” 

 

Zemkopības ministrija ir izsludinājusi Valsts Zivju fonda atbalsta programmas pasākumam 

zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos 

pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanai, kuri 

pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma.  

Ādažu novada dome ir ieinteresēta sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu minētajā pasākumā 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu atjaunošanai Ādažu novada administratīvajā teritorijā 

un, tā atbalstīšanas gadījumā, piedalīties ar pašvaldības līdzfinansējumu, jo pasākums atbilst 

Ādažu novada attīstības programmā 2016.–2020.gadam paredzētajiem attīstības pasākumiem: 

1) 3.prioritātes (Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un 

pievilcīga vide) 3.1. rīcības virziena (Veicināt pašvaldības nekustamo īpašumu attīstību, 

sakārtot un labiekārtot pašvaldības teritoriju) 3.1.8. uzdevumam (Saglabāt, sakopt un 

aizsargāt dabas resursus, labiekārtot degradētās teritorijas) un 3.1.9. uzdevumam (Uzlabot 

vides aizsardzības situāciju); 

2) 6.prioritātes (Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas) 6.1. rīcības 

virziena (Veicināt publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošanu, kā arī pastaigu taku 

un atpūtas vietu izveidi un rekreācijas objektu attīstību publisko ūdeņu tuvumā) 6.1.1. 

uzdevumam (Organizēt publisko ūdeņu apsaimniekošanu) un 6.1.2. uzdevumam (Attīstīt 

rekreācijas infrastruktūru pie ūdens resursiem). 

Pašvaldības 2016.gada budžetā šim nolūkam ir apstiprināts finansējums EUR cik? 

Pamatojoties uz: 

1) Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta 

piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”; 

2) likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Zvejniecības likuma 21. un 27.pantu; 

3) Latvijas zivsaimniecības pētniecības institūta 2000.gadā izstrādātajiem noteikumiem 

“Dūņezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi” un “Mazā Baltezera 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”; 

4) projekta atbilstību Ādažu novada attīstības programmas 2016.–2020. gadam 3. un 

6.prioritātes uzdevumiem,  

kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejā 08.03.2016., Ādažu novada 

dome 

NOLEMJ: 

1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts Zivju fonda atbalsta programmas 

pasākumā zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā 
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zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu 

finansēšanai, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu 

finansējuma, ar projektu „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu atjaunošana Ādažu 

novada Dūņezeram un Mazajam Baltezeram” un iesniegt projekta pieteikumu Lauku atbalsta 

dienestā. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības priekšfinansējumu EUR 4000,00 

apmērā, no kuriem EUR 3600,00 (90%) ir finansējums Valsts atbalsta programmas 

Zivsaimniecības attīstībai un EUR 400,00 (10%) - pašvaldības līdzfinansējums.  

3. Priekšfinansējuma izdevumus apmaksāt no Saimniecības un infrastruktūras daļas 2016.gada 

budžeta līdzekļiem.  

4. Par projekta vadītāju noteikt Hidromeliorācijas inženieri Mārīti Šketiku.  

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     M.Sprindžuks  


