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Par vēsturiskās lašu un taimiņu nārsta vietas un dzīvotņu kvalitātes uzlabošanu 

Ādažu novada pašvaldība 28.02.2022. saņēma informāciju, ka 2021. gadā biedrība “Sudrablasis” 
(turpmāk – Biedrība) Ādažu pagastā, Gaujā, pie Boķu ielas ar koordinātēm Lat/Lon (57.080880, 
24.433482), (57.080235, 24.429775), (57.079232, 24.425473) Valsts Zivju fonda atbalsta 
programmas pasākuma “Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai un zivju nārsta vietu 
atjaunošanai” ietvaros veica vēsturiskās lašu un taimiņu nārsta vietas atjaunošanu un dzīvotņu 
kvalitātes uzlabošanu, veicinot Gaujas bioloģisko daudzveidību un lašveidīgo zivju populācijas 
ekoloģiskās situācijas uzlabošanu. 

Biedrība arī šogad plāno pieteikt dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmas pasākumā “Zivju 
dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai un zivju nārsta vietu atjaunošanai”, turpinot iepriekšējā 
gadā iesākto – Gaujas upē (ar koordinātēm Lat/Lon (57.080835, 24.434201), (57.080194, 
24.430564), (57.079284, 24.425887)) tiks veikta sakritušo koku izvākšana, ūdensaugu daļēja 
pļaušana, atkritumu izvākšana un gultnes irdināšana. Teritorijā, kur novācams apaugums, tiks 
atjaunotas nārsta vieta, upes gultnē ieberot oļus. Projekta rezultātā tiks saglabātas zivju slēptuves 
un veicināts ūdensteces ekoloģiskais caurplūdums, kas ir optimāls bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai, upes degradācijas novēršanai, nārsta vietu un dzīvotņu platību palielināšanai. 

Biedrība 24.02.2022. saņēma Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta 
“BIOR” (turpmāk – BIOR) atzinumu par plānoto darbību. BIOR norāda, ka Latvijas Vides 
aizsardzības fonda projekta Nr.1-08/43/2020 “Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to 
esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā” Gauja identificēta kā zivju faunas 
saglabāšanā nozīmīgākā Latvijas ūdenstece, tā ierindota arī starp ūdenstecēm, kurās, veicot 
apsaimniekošanas pasākumus, ir iespējami nozīmīgākie uzlabojumi. Minētā projekta ietvaros 
sagatavotais lašu dabiskās atražošanas potenciāla modelis norāda, ka Gaujas posms, kurā ir 
plānota dzīvotņu atjaunošana, kopumā ir lasim potenciāli piemērots.  

Papildu saņemta informācija, ka paralēli iesniegumam pašvaldībai, Biedrība pieprasīja Valsts 
vides dienestā tehniskos noteikumus plānotās darbības veikšanai. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.215 “Noteikumi par valsts 
atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 6.¹ punkta 1. 
apakšpunktu, Zvejniecības likuma 27. pantu, projekta atbilstību „Ādažu novada attīstības 
programmas 2021.–2027. gadam” Rīcības plāna 5.2.1. “Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību” 
uzdevumam, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1.  Atbalstīt Biedrības pieteikto darbību Valsts Zivju fonda atbalsta programmas pasākumā “Zivju 
dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai un zivju nārsta vietu atjaunošanai”. 
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2. Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Biedrībai.  
 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                              M.Sprindžuks 


