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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

  

2019.gada 15.oktobrī Nr.192 

 

Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā 

 

Ādažu novada dome 19.02.2019. pieņēma lēmumu Nr.24 “Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta 

programmā”, nolemjot piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts Zivju fonda 

atbalsta programmas pasākumā “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 iesniegt tam projektus: 

1) „Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā”; 

2) „Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Lielajā Baltezerā”; 

3) “Zivju pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā” un „Zivju resursu pavairošana 

Ādažu novada Vējupē”. 

Zemkopības ministrija savā 02.04.2019. vēstulē Nr.4.1-29e/785/2019 “Par Zivju fonda padomes 

26.03.2019. sēdes lēmumiem par institūciju iesniegtajiem projektiem”, cita starpā, informēja par 

Zivju fonda padomes lēmumu – atbalstīt projektus “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada 

Vējupē” (piešķirot tam finansējumu 358,46 EUR apmērā) un “Zivju resursu pavairošana Ādažu 

novada Mazajā Baltezerā” (piešķirot finansējumu 1806,65 EUR apmērā). 

18.04.2019. dome un SIA “Rūjas zivju audzētava” noslēdza līgumu Nr.JUR 2019-04/314 

(turpmāk – Līgums) par zivju mazuļu (zandartu un ālantu) piegādi, taču 14.10.2019. SIA “Rūjas 

zivju audzētava” informēja domi, ka nespēs nodrošināt zandartu piegādi, jo objektīvi konstatēts 

nepietiekams zivju mazuļu daudzums. 

14.10.2019. dome apzināja vairākas citas zivju audzētavas, lai pārliecinātos par iespēju iegādāties 

zandartu mazuļus no cita piegādātāja, diemžēl tika konstatēts, ka pieejamie zandartu mazuļi ir 

rezervēti citiem pasūtītājiem un nav pieejams nepieciešamais zivju daudzums. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, domei ir jāpārtrauc minēto projektu īstenošana un Līgums ar SIA 

“Rūjas zivju audzētava”. 

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, Vides risinājumu institūta 

noteikumu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Mazajam Baltezeram” un 

“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Vējupei” 5. punktu “Rekomendācijas zivju resursu 

apsaimniekošanai”, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Pārtraukt dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmas pasākumā „Zivju resursu 

pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 
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valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” un nerealizēt iepriekš 

apstiprinātos projektus; 

1.1. „Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Vējupē”, un neizmantot projektam piešķirto 

Zivju fonda līdzfinansējumu 358,46 EUR apmērā; 

1.2. “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā”, un neizmantot projektam 

piešķirto Zivju fonda līdzfinansējumu 1806,65 EUR apmērā. 

2. Saimniecības un infrastruktūras daļai informēt Zemkopības ministrijas Zivju fonda padomi 

un Lauku atbalsta dienestu par domes atteikumu realizēt projektu Nr.10 “Zivju resursu 

pavairošana Ādažu novada Vējupē” un projektu Nr.11 “Zivju resursu pavairošana Ādažu 

novada Mazajā Baltezerā”. 

3. Juridiskajai un iepirkuma daļai trīs dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas sagatavot 

Atcēlējs līgumu  par noslēgtā Līgumu atcelšanu. 

4. Domes izpilddirektoram parakstīt 3. punktā minēto Atcēlējs līgumu.   

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                               P.Balzāns 


