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Par piedalīšanos kopprojektā „Zivju resursu pavairošana Lielajā Baltezerā” 

Zemkopības ministrija ir izsludinājusi Valsts Zivju fonda atbalsta programmas pasākumu 

„Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 

tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”, un 

projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 28.02.2018. 

Ādažu un Garkalnes novadu pašvaldību speciālisti uzskata, ka ir lietderīgi veidot kopprojektu 

“Zivju resursu pavairošana Lielajā Baltezerā” (turpmāk – Kopprojekts), jo Lielais Baltezers 

atrodas gan Ādažu, gan Garkalnes novadu administratīvajā teritorijā, abas pašvaldības ir ezera 

valdītājas, tāpēc ir lietderīgi veikt ezera apsaimniekošanu kopīgi.  

13.02.2018. veikta cenu aptauja par 20 000 līdaku mazuļu ielaišanu Lielajā Baltezerā, kuras 

uzvarētājs ir SIA “Rūjas zivju audzētava”, ar kopējo līgumsummu 5904,80 euro, t.sk., PVN.  

Izskatot Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu par 

piedalīšanos Kopprojektā, konstatēts, ka Kopprojekts atbilst: 

1) likuma “Par pašvaldībām” 12.pantam, kā arī Zvejniecības likuma 21. un 27.pantam; 

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

piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”; 

3) nodibinājuma “Vides risinājumu institūts” 2017.gadā izstrādāto noteikumu 

“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Lielajam Baltezeram” 7.3.punktam 

“Svarīgāko komerciāli nozīmīgo zivju sugu populāciju apsaimniekošana” un 

8.3.punktam “Zivju krājumu papildināšana”;  

4) Ādažu novada Attīstības programmas 2016.–2022.gadam 3.prioritātes (Sakārtoti 

īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga vide) un 

6.prioritātes (Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas) uzdevumiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru 

kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu 

zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Zvejniecības likuma 21. un 

27.pantu, kā arī Finanšu komitejas 20.02.2018. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu novada domes dalību kopprojektā ar Garkalnes novada domi “Zivju 

resursu pavairošana Lielajā Baltezerā”. 

2. Noteikt Ādažu novada domi kā vadošo Projekta partneri.  

3. Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļas hidromeliorācijas inženierei M.Grozai līdz 

28.02.2018. sagatavot Kopprojekta pieteikumu iesniegšanai Zivju fondā.  

4. Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam koordinēt Projekta norisi un 

rezultāta sasniegšanu. 

5. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu EUR 5904,80 apmērā, 

kur EUR 4664,79 (79%) ir Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai 

finansējums un EUR 1240,01 (21%) – Ādažu novada domes un Garkalnes novada domes 

līdzfinansējums, ko katra pašvaldība apmaksā 50% apmērā, jeb 620,00 EUR.  
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6. Ādažu novada domes priekšfinansējuma izdevumus apmaksāt no budžeta līdzekļiem – 

nesadalītā konta atlikuma.  

7. Juridiskajai un iepirkuma daļai Kopprojekta apstiprināšanas gadījumā sagatavot 

sadarbības līguma projektu starp Ādažu novada domi un Garkalnes novada domi par zivju 

resursu pavairošanu Lielajā Baltezerā.  

8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  

 

 

 

 

 


