
 

 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

 

2017.gada 28.martā                             Nr. 69 

 

Par piedalīšanos kopprojektā „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana 

Lielajam Baltezeram” 

Zemkopības ministrija ir izsludinājusi Valsts Zivju fonda atbalsta programmas pasākumu 

zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā 

zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu 

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

finansējuma, projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 31.03.2017. 

Ādažu novada dome, izskatot Saimniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu par 

piedalīšanos Ādažu un Garkalnes novadu pašvaldību kopprojektā „Zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Lielajā Baltezerā” (turpmāk – Projekts), konstatēja: 

1. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.Pantu, pašvaldības var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs, ja 

tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī, ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 

2. Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība ir valdītājs tās 

administratīvajā teritorijā esošajiem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav 

ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā.  

3. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības 

autonoma funkcija ir noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un 

ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi. 

4. Zvejniecības likuma 27.pants nosaka, ka Zivju fonda mērķis ir nodrošināt līdzekļus 

zinātniskiem pētījumiem, kuri saistīti ar zivju resursu izpēti, piesārņojuma un dažādas 

saimnieciskās darbības ietekmi uz zivju resursiem, kā arī līdzekļus zivju atražošanas un 

aizsardzības pasākumiem, tai skaitā, papildu līdzekļus Zivju fonda mērķim atbilstošiem 

projektiem, kurus saistībā ar to kompetencē esošiem uzdevumiem realizē valsts pārvaldes 

iestādes, pašvaldības un citas atvasinātas publiskas personas. 

5. Projekts atbilst 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. 

Lielais Baltezers atrodas gan Ādažu, gan Garkalnes novadu administratīvajā teritorijā un abas 

pašvaldības ir ezera valdītājas, tāpēc ir lietderīgi veikt ezera apsaimniekošanu kopīgi. Ādažu 

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

“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Lielajam Baltezeram”.Ņemot vērā 

iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15. panta pirmās 

daļas 3.punktu, Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.215 “Noteikumi par valsts 

atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, 
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Zvejniecības likuma 21. un 27.pantu, kā arī Attīstības komitejas 14.03.2017. atzinumu, Ādažu 

novada dome 

NOLEMJ: 

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

“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Lielajam Baltezeram”. 

2. Noteikt Ādažu novada domi kā vadošo Projekta partneri.  

3. Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļas hidromeliorācijas inženierim koordinēt 

Projekta norisi un rezultāta sasniegšanu, kā arī organizēt iepirkuma procedūru. 

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu EUR 1076,90 apmērā, no 

kuriem EUR 904,60 (84%) ir Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai 

finansējums un EUR 172,30 (16%) – Ādažu novada domes un Garkalnes novada domes 

līdzfinansējums, ko katra pašvaldība apmaksā 50% apmērā, jeb 86,15 EUR.  

5. Ādažu novada domes priekšfinansējuma izdevumus apmaksāt no Saimniecības un 

infrastruktūras daļas 2017.gada budžeta līdzekļiem.  

6. Juridiskajai un iepirkuma daļai Projekta apstiprināšanas gadījumā sagatavot sadarbības 

līguma projektu starp Ādažu novada domi un Garkalnes novada domi par 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšanu Lielajam Baltezeram.  

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt domes izpilddirektoram.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks                     

 

 

 

 

 


