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Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā 

 
Ādažu novada pašvaldība 23.02.2021. pieņēma lēmumu Nr.48 “Par dalību Valsts Zivju fonda 
atbalsta programmā” un 27.04.2021. lēmumu Nr.104 “Par grozījumiem domes 23.02.2021. 
lēmumā Nr.48 “Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā””, nolemjot piedalīties 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”. 

Zemkopības ministrija savā 21.04.2021. vēstulē Nr.4.1-29e/781/2021 “Par Zivju fonda padomes 
13. un 14.04.2021. sēdes lēmumiem par iesniegtajiem projektiem”, cita starpā, informēja par 
Zivju fonda padomes lēmumu atbalstīt projektus “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada 
Lielajā Baltezerā” (piešķirot finansējumu 2482,92 EUR apmērā) un “Zivju resursu pavairošana 
Ādažu novada Dūņezerā” (piešķirot finansējumu 2482,92 EUR apmērā). 

17.06.2021. pašvaldība un SIA “Rūjas zivju audzētava” noslēdza līgumu Nr. JUR 2021-05/310 
par zivju mazuļu (ālantu) piegādi, taču 06.10.2021. SIA “Rūjas zivju audzētava” informēja 
pašvaldību, ka sakarā ar neizdevušos zivju mazuļu nārstu nespēs nodrošināt līguma saistības. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pašvaldībai jāpārtrauc minēto projektu īstenošana un līgums. 

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, kā arī 13.10.2021.Attīstības komitejas un 20.10.2021. Finanšu 
komitejas, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Pārtraukt dalību 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 nerealizēt projektus: 

1.1. „Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Lielajā Baltezerā”, un neizmantot projektam 
piešķirto Zivju fonda līdzfinansējumu 2482,92 EUR apmērā; 

1.2. “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā”, un neizmantot projektam 
piešķirto Zivju fonda līdzfinansējumu 2482,92 EUR apmērā. 
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2. Pašvaldības administrācijas Saimniecības un infrastruktūras daļai informēt Zemkopības 
ministrijas Zivju fonda padomi un Lauku atbalsta dienestu par šo lēmumu. 

3. Pašvaldības administrācijas Juridiskajai un iepirkuma daļai trīs dienu laikā pēc šī lēmuma 
pieņemšanas sagatavot Atcēlējs līgumu par 17.06.2021. līguma Nr. JUR 2021-05/310 
atcelšanu. 

4. Pašvaldības izpilddirektoram parakstīt 3. punktā minēto līgumu.  
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                       M.Sprindžuks 
 
 

 


