
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2021. gada 27. aprīlī                                                                                              Nr.104 

 

Par grozījumiem domes 23.02.2021. lēmumā Nr. 48 “Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta 

programmā” 

Zemkopības ministrija 22.01.2021. izsludināja 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”, nosakot 

projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu 15.03.2021.  

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 23.02.2021. lēmumu Nr.48 “Par dalību Valsts Zivju fonda 

atbalsta programmā” (turpmāk – Lēmums Nr. 48), 03.03.2021. tika sagatavoti un iesniegti 

projektu pieteikumi Lauku atbalsta dienestā  

1) zivju pavairošanai Dūņezerā nodrošinot projekta priekšfinansējuma līdzekļus EUR 

4356,00 apmērā, no kuriem EUR 3441,24 (79 %) ir finansējums Valsts atbalsta 

programmas Zivsaimniecības attīstībai un EUR 914,76 (21 %) - pašvaldības 2)  

2) zivju pavairošanai Lielajā Baltezerā nodrošinot projekta priekšfinansējuma līdzekļus EUR 

4356,00 apmērā, no kuriem EUR 3441,24 (79 %) ir finansējums Valsts atbalsta 

programmas Zivsaimniecības attīstībai un EUR 914,76 (21 %) - pašvaldības 

līdzfinansējums 

Lauku atbalsta dienests 09.03.2021. lūdza domi veikt precizējumus projekta iesnieguma “Zivju 

resursu pavairošana Ādažu novada Lielajā Baltezerā” un “Zivju resursu pavairošana Ādažu 

novada Dūņezerā” sadaļā “Projekta īstenošanas izmaksas”, ņemot vērā, ka ālantu mazuļiem, kuru 

vidējais svars izlaišanas laikā nav mazāks par 2 g, Valsts Zivju fonda atbalsta apmērs vienam 

mazulim nevar pārsniegt 0,25 EUR. 

Ņemot vērā, ka Saimniecības un infrastruktūras daļas budžetā zivju mazuļu ielaišanai ir paredzēti 

8000,00 EUR ar PVN, 10.03.2021. Lauku atbalsta dienestā tika iesniegti projekta iesnieguma 

precizējumi, apliecinot, ka dome projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošinās līdzfinansējumu 

1873,08 EUR apmērā katram projektam. 

Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Zivju fonda padomes sēdes 13. un 14. aprīļa lēmumu Nr.4.1-

28e/4/2021 ir piešķīris Ādažu novada domei finansējumu zivju resursu pavairošanai Dūņezerā 

EUR 2482,92 un zivju resursu pavairošanai Lielajā Baltezerā EUR 2482,92.       

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 Dūņezeram” un “Zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumi Lielajam Baltezeram” 7. punktu “Rekomendācijas zivju resursu 

apsaimniekošanai”, projektu atbilstību „Ādažu novada attīstības programmas 2016.–

2022.gadam” Rīcības plāna 3.1.8., 3.1.9., 6.1.1. un 6.1.2.uzdevumam, kā arī Iepirkumu komisijas 

23.02.2021. lēmumu (protokols Nr.05-30-2021/19-1), Ādažu novada dome 
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NOLEMJ: 

1. Izteikt Lēmuma 2. punktu šādā  jaunā redakcijā:  

“2. Projektu apstiprināšanas gadījumā: 

2.1. nodrošināt projekta zivju pavairošanai Dūņezerā priekšfinansējuma līdzekļus EUR 

4356,00 apmērā, no kuriem EUR 2482,92 (57 %) ir finansējums Valsts atbalsta 

programmas Zivsaimniecības attīstībai un EUR 1873,08 (43 %) - pašvaldības 

līdzfinansējums; 

2.2. nodrošināt projekta zivju pavairošanai Lielajā Baltezerā priekšfinansējuma līdzekļus 

EUR 4356,00 apmērā, no kuriem EUR 2482,92 (57 %) ir finansējums Valsts atbalsta 

programmas Zivsaimniecības attīstībai un EUR 1873,08 (43 %) - pašvaldības 

līdzfinansējums”. 

2. Projektu priekšfinansējuma izdevumus apmaksāt no Saimniecības un infrastruktūras daļas 

2021. gada budžeta tāmes līdzekļiem.  

3. Juridiskajai un iepirkuma daļai nodrošināt līgumu slēgšanu ar SIA “Rūjas zivju audzētava” 

projektu izpildei. 

4. Par projektu vadītāju noteikt vides inženieri Lauru Breidaku.  

5. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                      M.Sprindžuks 


