
 
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2017.gada 21.februārī                                                                                                         Nr.24 

 
Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs” 

 

Zemkopības ministrija ir izsludinājusi Valsts Zivju fonda atbalsta programmas pasākumu „Zivju 

resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju 

resursu aizsardzības (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”.  

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

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

atbilst Ādažu novada attīstības programmā 2016. – 2022.gadam Rīcības plānā paredzētajiem 

attīstības pasākumiem – 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); 5.prioritātes (Apmierināts novada iedzīvotājs) 5.4.rīcības virziena 

(Sabiedriskā kārtība un drošība) 5.4.1 uzdevumam (Nodrošināt sabiedrisko drošību) un 

5.4.3.uzdevumam (Uzlabot pašvaldības policijas tehnisko nodrošinājumu); 6.prioritātes (Attīstīts 

tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas) 6.2.rīcības virziena (Veicināt tūrisma, sporta 

un rekreācijas infrastruktūras attīstību) 6.2.1.uzdevumam (Stiprināt Ādažu novada tēlu un 

atpazīstamību), kā arī, pašvaldības 2017.gada budžetā tam ir paredzēts nepieciešamais 

līdzfinansējums. 

Projekta mērķis ir nodrošināt Ādažu pašvaldības policiju ar papildaprīkojumu, lai veiktu 

akvatorijas monitoringu, fiksētu un sodītu nelikumīgas maluzvejnieku darbības, nodrošinot zivju 

resursu aizsardzības pasākumus. Sabiedrības daļa, kas iegūtu projekta īstenošanas rezultātā - 

nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja un makšķerēšanas noteikumu neievērošana noplicina 

zivju krājumus, iznīcina dabisko vidi, kaitē konkurencei un rada zaudējumus godprātīgākiem 

zvejniekiem.  

Viena no šī projekta aktualitātēm ir tas, ka, lielākoties, visi pārkāpumi, kas saistās ar nelikumīgu 

zvejniecību notiek diennakts tumšajā laikā, kas rada papildus grūtības  pārkāpēju konstatēšanā un 

aizturēšanā.  

Lai ūdenstilpju uzraudzība un kontrole būtu veiksmīga un efektīva tieši pārkāpēju novērošanā un 

aizturēšanā pārkāpumu izdarīšanas brīdi, Ādažu pašvaldības policija papildinās materiāltehnisko 

nodrošinājumu.  

Ādažu pašvaldības policijas papildaprīkojumu ir nepieciešams papildināt ar divām 

termokamerām un elektroniskiem svariem. Papildaprīkojums ļautu akvatoriju apsekot ātrāk un 

kvalitatīvāk diennakts tumšajā laikā, kā arī verificēti elektroniskie svari nepieciešami, lai 

nodrošinātu kvalitatīvus un tiesiskus pierādījumus administratīvo pārkāpumu lietvedībā. 



 
 

Konkrētā projekta īstenošanas rezultātā Ādažu novada ūdenstilpēs tiks samazināta 

maluzvejniecība. Veikts regulārs akvatorija monitorings. Ādažu novadā tiks aktīvāk ievēroti 

makšķerēšanas noteikumi. Samazināsies ūdenstilpnēs izvietotie nelegālie zvejas rīki, uzlabosies 

zivju populācija un tiks nodrošināti zivju aizsardzības pasākumi. Atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām tiks nodrošināta lietvedība. Ar masu mēdiju palīdzību Ādažu pašvaldības policija 

iegūtos lietvedības materiālus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, varēs publicēt plašsaziņas 

līdzekļos un uzlabot sabiedrības informētību par Ādažu pašvaldības policijas darbību zivju 

resursu aizsardzības jomā.   

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr. 215 “Noteikumi par valsts 

atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu, Zvejniecības likuma 21. un 27.pantu un projekta atbilstību „Ādažu 

novada attīstības programmas 2016. – 2022. gadam” Rīcības plāna 3.1.8., 3.1.9., 5.4.1., 5.4.3.un  

6.2.1. uzdevumam , Ādažu novada dome 

 

NOLEMJ: 

1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts Zivju fonda atbalsta programmas 

pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru 

kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ar projektu „Zivju resursu aizsardzības pasākumi 

Ādažu novada ūdenstilpēs” un iesniegt projektu Lauku atbalsta dienestā. 

2. Kopējās projekta izmaksas ir 7000 EUR, plānots realizēt piesaistot 90 % Zivju fonda 

līdzekļus. Ādažu pašvaldības policijas 2017.gada budžetā ir paredzēti finanšu līdzekļi 1000 

EUR apmērā šī projekta realizācijai.   

3. Par projekta vadītāju noteikt Ādažu pašvaldības policijas priekšnieku.  

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                      M.Sprindžuks  


