
 
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2017.gada 26.septembrī                                                                                                        Nr.219 

 
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, nolūkā veikt 

akvatorijas monitoringu, kā arī konstatēt un izņemt no ūdenstilpēm nelikumīgus zvejas rīkus 

(tīklus un murdus), fiksētu un sodītu nelikumīgas maluzvejnieku darbības, nodrošinot zivju 

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

makšķernieki un atsevišķos gadījumos rūpnieciskās zvejas veicēji, kuri to veic zinātniski 

pētnieciskos nolūkos. Nelikumīga rūpnieciskā zveja būtiski samazina zivju krājumus un iznīcina 

dabisko vidi, bojā aizsargājamus ūdensaugus, kā arī novadā esošās ūdenstilpes padara 

nepievilcīgas godprātīgiem makšķerniekiem. 

Būtiskākā šī projekta aktualitāte ir tas, ka, nelikumīgi izvietotie zvejas rīki tiek izvietoti lielā 

dziļumā, kā rezultātā nav pamanāmi uz ūdens virsmas un grūti atrodami ar tīklu meklēšanas ierīci 

„kaķis”. 

Nolūkā veikt ūdenstilpju kontroli, izmantojot modernās tehnoloģijas, kas veicinās ar rūpnieciskās 

zvejas noteikumu neievērošanu saistītu pārkāpumu fiksēšanu, Ādažu pašvaldības policija 

papildinās materiāltehnisko nodrošinājumu.  

Ādažu pašvaldības policijas papildaprīkojumu nepieciešams papildināt ar trīs dimensiju eholoti. 

Papildaprīkojums sniegtu iespēju, ūdenstilpju apsekošanas laikā apsekojamo platību padarīt 

būtiski lielāku. 



 
 

Konkrētā projekta īstenošanas rezultāta Ādažu novada ūdenstilpēs tiks samazināta 

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

makšķerēšanas noteikumi. Samazināsies ūdenstilpes ievietotie, nelikumīgie zvejas rīki, 

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

aktu prasībām tiks nodrošināta lietvedība. Ar masu mediju 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  kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejas sēdē 

21.02.2017., 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 sastāda 3628,00 (trīs tūkstoši seši simti divdesmit astoņi euro un 

00 euro centi) EUR, ko plānots realizēt piesaistot 90 % Zivju fonda līdzekļus. Ādažu 

pašvaldības policijas 2017.gada budžetā ir paredzēti finanšu līdzekļi 362,80 (trīs simti 

sešdesmit divi euro un 80 euro centi) 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  


