Ar Zivju fonda atbalstu 2013.gadā realizētajos projektos panāktie rezultāti un izlietotais finansējums
Nr.

Izlietotā
summa, Ls
1. Pasākums “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”
Atbalsta saņēmējs

Projekta nosaukums

Iegūtais rezultāts

1.1. Krāslavas novada dome

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Krāslavas novada ezeriem

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Krāslavas novada
Varnaviču, Vilnīšu (Krivojes) un Dorotpoles ezeram.

1.2. Raunas novada dome

Raunas novada Drustu pagasta Krogus ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Raunas novada Krogus
ezeram.

1.3. Riebiņu novada dome

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Riebiņu novada ūdenstilpēs

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Riebiņu novada Eikša,
Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas un Salmeja ezeram.

1.4. Aglonas novada dome

Aglonas novada Kalvišu, Koškina, Saviņu, Dunsku,
Šķeltovas ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Aglonas novada Kalvišu,
Koškina un Saviņu ezeram.

1.5. Krustpils novada pašvaldība

Baļotes ezera ekoloģiskās kvalitātes noteikšana un
Izstrādāts pētījums "Baļotes ezera ekoloģiskās kvalitātes noteikšana un tās
tās iespējamā uzlabošana zivju resursu palielināšanas
iespējamā uzlabošana zivju resursu palielināšanas nolūkā".
nolūkā

1 415,10

1.6. Zinātniskais institūts "BIOR"

Upes nēģa nārsta migrācijas pētījumi Latvijas upēs

Veikts pētījums par upes nēģa nārsta migrāciju Latvijas upēs.

1 859,17

Zinātniski pamatota upes nēģa kāpuru monitoringa
kvalitātes uzlabošana
Taimiņu (Salmo trutta L.) mākslīgi atražojamās
populācijas ģenētisko parametru izvērtēšana

Veikts pētījums par zinātniski pamatota upes nēģa kāpuru monitoringa
kvalitātes uzlabošanu.
Veikts pētījums "Taimiņu (Salmo trutta L.) mākslīgi atražojamās populācijas
ģenētisko parametru izvērtēšana".
KOPĀ PASĀKUMĀ:

1.7. Zinātniskais institūts "BIOR"
1.8. Daugavpils Universitāte

1 122,58
375,10

2 541,00

990,90

1 768,37
1 798,98
11 871,20

2. Pasākums “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” *
2.1. Rundāles novada dome

Vimbu nārstu vietu atjaunošana Lielupes augštecē
Rundāles novadā

Atjaunotas un uzlabotas dabīgās vimbu nārsta vietas Lielupes augštecē ap 4
ha platībā.

2.2.

Rēzeknes novada pašvaldības Idzipoles ezera zivju resursu pavairošana un
Kaunatas pagasta pārvalde
atražošana

Idzipoles ezerā ielaisti 4800 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

2.3.

Rēzeknes novada pašvaldības
Zivju resursu pavairošana Salāju ezerā
Mākoņkalna pagasta pārvalde

Salāju ezerā ielaisti 17 000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.
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2 925,00
601,71

2 131,05
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Projekta nosaukums
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Izlietotā
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2.4. Balvu novada pašvaldība

Zivju resursu palielināšana Balvu novada ezeros

Pērkonu ezerā ielaisti 20 000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

1 463,41

2.5. Rēzeknes novada pašvaldība

Rušona ezera zivju krājumu papildināšana

Rušona ezerā ielaisti 400 000 gab. līdaku kāpuri.

1 290,56

2.6. Biedrība „Indrs”

Zivju resursu pavairošana un atražošana Krāslavas
novada Skaistas pagasta ezerā Indrs

Indra ezerā ielaisti 100 000 gab. līdaku kāpuri.

2.7. Krāslavas novada dome

Līdaku mazuļu ielaišana Krāslavas novada ezeros

2.8. Saulkrastu novada dome

Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu
novada ūdenstilpēs 2013.gadā

2.9. Madonas novada pašvaldība
2.10. Pārgaujas novada pašvaldība
2.11. Krustpils novada pašvaldība
2.12. Madonas novada pašvaldība
2.13. Rojas novada dome
2.14. Durbes novada dome
2.15. Limbažu novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Madonas novada Ošupes
pagasta Lubāna ezerā
Līdaku un zandartu resursu pavairošana Sāruma
ezerā
Zivju resursu pavairošana Marinzejas ezerā un
Laukezerā

Garajā ezerā ielaisti 5000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi, Zirga ezerā ielaisti
3000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi, Lielajā Gusena ezerā ielaisti 2000 gab.
vienvasaras līdaku mazuļi un Baltajā ezerā ielaisti 3000 gab. vienvasaras
līdaku mazuļi.
Saulkrastu novada ūdenstilpēs nozvejoti 46 taimiņu vaislinieki, kuri nodoti
zivjaudzētavai "Tome" ikru ieguvei un mākslīgai ataudzēšanai to turpmākai
ielaišanai Aģē, Ķīšupē, Pēterupē un Inčupē.
Lubāna ezerā ielaisti 19 000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.
Sāruma ezerā ielaisti 4000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.
Laukezerā ielaisti 2500 gab. vienvasaras līdaku mazuļi un Marinzejas ezerā
ielaisti 3500 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

Līdaku mazuļu ielaišana Vestienas pagasta Kāla ezerā Kāla ezerā ielaisti 10 000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.
Taimiņu smoltu ielaišana publisko ūdenstilpju
ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu
papildināšanai Rojas novadā
Zivju resursu papildināšana Durbes ezerā
Zivju un vēžu resursu pavairošana un atražošana
Limbažu Lielezerā

333,00

2 541,50

4 330,68
1 500,00
479,20
1 350,00
2 299,99

Rojas upē ielaisti 25 000 gab. vienvasaras taimiņu mazuļi.

3 146,40

Durbes ezerā ielaisti 18 000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.
Limbažu Lielezerā ielaisti 12 000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi un 1500
gab. trīsvasaru vēžu mazuļi.

2 900,00
2 769,39

2.16. Līvānu novada dome

Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā

Daugavā pie Līvāniem ielaisti 14 790 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

3 000,00

2.17. Pārgaujas novada pašvaldība

Līdaku resursu pavairošana Riebiņa ezerā

Riebiņa ezerā ielaisti 8000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

1 271,20

2.18. Saulkrastu novada dome

Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupē
Saulkrastu novada teritorijā

No sagāztiem kokiem un bebru dambjiem attīrīts 3,5 km garš Ķīšupes posms,
kā arī mehāniski uzirdinātas un izpļautas potenciālas lašveidīgo zivju nārsta
vietas.

4 210,80
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2.19. Saulkrastu novada dome
2.20. Preiļu novada dome
2.21. Pārgaujas novada pašvaldība
2.22. Pārgaujas novada pašvaldība
2.23.

Vecpiebalgas novada
pašvaldība

2.24. Mērsraga novada pašvaldība
2.25. Riebiņu novada dome
2.26. Limbažu novada pašvaldība
2.27. Naukšēnu novada pašvaldība
2.28. Līgatnes novada dome
Vecpiebalgas novada
pašvaldība
Vecpiebalgas novada
2.30.
pašvaldība
2.29.

2.31. Limbažu novada pašvaldība
2.32. Ogres novada pašvaldība
2.33. Engures novada dome

Projekta nosaukums
Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupē
Saulkrastu novada teritorijā

Iegūtais rezultāts
No sagāztiem kokiem un bebru dambjiem attīrīts 4,5 km garš Pēterupes
posms, kā arī mehāniski uzirdinātas un izpļautas potenciālas lašveidīgo zivju
nārsta vietas.

Zivju resursu pavairošana un atražošana Pelēču ezerā
Pelēču ezerā ielaisti 8063 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.
II
Līdaku un zandartu resursu pavairošana Raiskuma
Raiskuma ezerā ielaisti 7000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.
ezerā
Līdaku resursu pavairošana Auciema ezerā
Zivju resursu pavairošana un atražošana
Vecpiebalgas novada Juvera ezerā
Zivju resursu pavairošana Mērsraga novada
ūdenstilpēs
Zivju resursu pavairošana Riebiņu novada Rušonas
pagasta Kategrades ezerā
Zivju resursu pavairošana un atražošana Augstrozes
Lielezerā
Zivju krājumu papildināšana Rūjas upē Naukšēnu
novadā
Zivju resursu pavairošana, atražošana un dažādošana
Ratnieku ezerā
Zivju resursu pavairošana un atražošana
Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā
Zivju resursu pavairošana un atražošana
Vecpiebalgas novada Ineša ezerā
Zivju resursu pavairošana un atražošana Limbažu
Dūņezerā
Strauta foreļu populācijas papildināšana Ogres upes
baseinā

Izlietotā
summa, Ls
4 156,00
1 658,56
1 243,55

Auciema ezerā ielaisti 4000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

708,60

Juvera ezerā ielaisti 15 000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

1 437,33

Engures ezerā ielaisti 10 000 gab. vienvasaras ālantu mazuļi.

1 350,00

Kategrades ezerā ielaisti 12 000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

1 798,00

Augstrozes Lielezerā ielaisti 20 000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

2 831,40

Rūjas upē Naukšēnu novadā ielaisti 10 526 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

1 491,50

Ratnieku ezerā ielaisti 4000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

774,40

Taurenes ezerā ielaisti 15 000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

539,00

Ineša ezerā ielaisti 24 790 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

2 699,00

Limbažu Dūņezerā ielaisti 16 000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

2 770,42

Ogres upē Meņģeles pagastā ielaisti 2500 gab. foreļu mazuļi.

3 357,75

Engures novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera
Kaņiera ezerā ielaisti 5719 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.
zivju krājumu atjaunošana un papildināšana

1 176,54

KOPĀ PASĀKUMĀ:
66 535,94
Piezīme: * Zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumā projektu iesniedzēji nespēja realizēt trīs Zivju fonda padomes apstiprinātos projektus: Aglonas novada domes projektu
„Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada ezeros”, Salacgrīvas novada domes projektu „Taimiņu mazuļu ielaišana Salacas baseina mazajās upēs” un biedrības "Baļote" projektu
"„Zivju resursu pavairošana Baļotes ezerā".
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3. Pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes un pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
VVD Jūras un iekšējo ūdeņu
3.1.
pārvalde
3.2. Limbažu novada pašvaldība
3.3. Krustpils novada pašvaldība
3.4. Kuldīgas novada pašvaldība
3.5. Smiltenes novada dome
3.6. Dabas aizsardzības pārvalde

3.7. Valsts policija

Zivju resursu izmantošanas monitoringa
organizēšana Latvijā

Kontroles nodrošināšanai iegādāti 4 kvadricikli ar aprīkojumu, 3 kvadriciklu
piekabes, 1 sniega motocikls, 1 sniega motocikla piekabe, 2 plastmasas
motorlaivas, 1 plastmasas laiva, 2 laivu dzinēji (15 Zs), 1 laivu dzinējs (5 Zs) un
1 ledus urbis (benzīna).

Zivju resursu aizsardzība Limbažu Dūņezerā, Limbažu
Kontroles nodrošināšanai iegādāts kvadricikls Yamaha YFM700 EPS Grizzly.
Lielezerā un Augstrozes Lielezerā
Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada
Kontroles nodrošināšanai iegādāta RIB tipa laiva ar dzinēju (30 Zs), motorizēts
ūdenstilpēs
ledus urbis un oksimetrs.
Kontroles nodrošināšanai iegādāta termālā kamera (termovizors) un veikta
Lašveidīgo zivju nārstu uzraudzība Ventas upē un
nārsta vietu fiziskā apsardze pie Ventas Kuldīgas pilsētas teritorijā no
tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzībai
16.10.2013. līdz 15.11.2013. (kopā 720 h).
Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes
Kontroles nodrošināšanai iegādāta piepūšamā laiva, laivas motors, laivas
novada publiskajos ūdeņos
transportēšanas piekabe un termo binoklis.
Kontroles nodrošināšanai iegādātas 3 piepūšamās laivas ar cietu klāju un to
Laivu un to aprīkojuma iegāde
tehniskais aprīkojums (laivu dzinēja dzenskrūves (8 gab.), laivas
elektromotors un laivas piekabe).
Valsts policijas realizēto kontroles pasākumu
efektivitātes paaugstināšana

Kontroles nodrošināšanai iegādāta motorlaiva Fjordstar 380 ar dzinēju
Tohatsu (9,8 Zs) un kompresoru, kurš darbināms no 12V pieslēgvietas.
KOPĀ PASĀKUMĀ:

43 378,42

9 000,00
6 750,91
7 023,83
4 188,80
3 723,91

2 593,00
76 658,87

4. Pasākums „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību”
Biedrība „Latvijas
4.1. Makšķerēšanas Sporta
Federācija”
Biedrība „Latvijas
4.2. Makšķerēšanas Sporta
Federācija”

Latvijas izlases komandas līdzdalība 2013. gada
pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no laivām

Atbalstīta Latvijas izlases dalība pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā, kurā
Latvija 14 valstu komandu konkurencē izcīnīja 8. vietu.

Latvijas makšķernieku organizāciju interešu
parstāvniecība CIPS 2013.gada kongresā

CIPS 2013.gada kongresā piedalījās LMSF prezidents J.Stikuts. Kongresā
Latvija tika uzņemta par biedru starptautiskajā mušiņmakšķerēšanas
federācijā (FIPS mouche).

855,00

Konferencē piedalījās "BIOR" Zivju resursu departamenta Jūras nodaļas
vadītājs D.Ustups.

1 457,25

Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība
Pārtikas drošības, dzīvnieku
Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES)
4.3. veselības un vides zinātniskais
ikgadējā zinātniskā konferencē un Padomdevēju
institūts “BIOR”
Komitejas (ACOM) sanāksmē Reikjavikā, Īslandē
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Pārtikas drošības, dzīvnieku
Zinātniskā institūta ”BIOR” pārstāvja dalība
4.4. veselības un vides zinātniskais ICES/HELCOM Baltijas jūras kompleksā novērtējuma Konferencē piedalījās "BIOR" Zivju resursu departamenta pētnieks I.Putnis.
institūts “BIOR”
darba grupā (WGIAB)
KOPĀ PASĀKUMĀ:

808,36
4 620,61

5. Pasākums „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”
5.1. Biedrība „Ziemeļu puse”

Informatīvi izglītojošo TV raidījumu „Makšķerē ar
Olti” un „Jūrā ar Olti” cikls ar interaktīvas interneta
platformas atbalstu

Biedrība „Latvijas
5.2. Makšķerēšanas Sporta
Federācija”

Sagatavoti un Latvijas TV parādīti 50 oriģinālraidījumi par makšķerēšanas
Televīzijas raidījums „Makšķerēšanas noslēpumi”, TV tēmu ar raidījumu videoierakstiem (katrs no oriģinālraidījumiem vismaz 3
kanālā LTV7
reizes nedēļā rādīts TV7 kanālā raidījumā "Makšķerēšanas noslēpumi");
raidījumu arhīvs izvietots interneta portālā.

5.3. Biedrība „Ziemeļu puse”

Informatīvi izglītojoša TV filma „Vēži Latvijā”

5.4. Biedrība „Ziemeļu puse”

Sagatavoti un Latvijas TV parādīti 15 TV cikla oriģinālraidījumi „Makšķerē ar
Olti” un „Jūrā ar Olti”; izveidoti DVD ar raidījumu videoierakstiem; raidījumu
arhīvs izvietots interneta portālā.

Uzfilmēta filma, kuras paredzamais garums ir 52 minūtes un kuras pirmizrāde
kino un Latvijas TV paredzēta 2014.gada sākumā; pēc pirmizrādes filma tiks
izvietota interneta portālā.
Uzfilmēta filma, kuras paredzamais garums ir 52 minūtes un kuras pirmizrāde
Informatīvi izglītojoša TV filma „Mencu jaunāko laiku
kino un Latvijas TV paredzēta 2014.gada sākumā; pēc pirmizrādes filma tiks
vēsture”
izvietota interneta portālā.

Sabiedrības informēšanas pasākums – divu dienu
teorētiski praktiskā skoliņa „Dullais Dauka”,
informējot bērnus, jauniešus un viņu vecākus par
5.5. Biedrība „Kāla ezera padome”
zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību. Sabiedrības līdzdalība
vides aizsardzībā un saglabāšanā.

9 691,55

10 000,00

6 806,20

7 077,10

Skoliņā "Dullais Dauka" bērni, darbojoties kopā vecākiem, ieguva jaunas
zināšanas par makšķerēšanu, zivju apstrādi, zivju saglabāšanu, zivju
pagatavošanu. Tika radīta vide un iespēja ģimenei sajusties kā vienam
veselam, piedzīvot kopīgas darbošanās prieku un azartu.

865,00

Izdota izglītojoša brošūra par ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo zivju
sugām un to dzīvotnēm 4000 eks. **

540,40

5.6. Dabas aizsardzības pārvalde

Izglītojošas brošūras izdošana par ierobežoti
izmantojamo īpaši aizsargājamo zivju sugām un to
dzīvotnēm

Latvijas mutvārdu vēstures
5.7. pētnieku asociācija
„Dzīvesstāsts”

Foto albūms un izstāde „Sāļie vēji”: 70.gadu zvejnieki Izdots foto albūms "Sāļie vēji" ar foto meistara V.Brauna 70.- 80. gadu
jūrā un krastā Valda Brauna fotogrāfijās
fotogrāfijām (albūma kompozīcija izveidota no 121 fotoattēla).
KOPĀ PASĀKUMĀ:
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5 019,15
39 999,40
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** Piezīme: Izglītojošas brošūras izdošana par ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo zivju sugām un to dzīvotnēm izdošanas izdevumi 540,40 Ls apmērā segti no Zivju fonda
administratīvo izdevumu sadaļas.
PIECOS PASĀKUMOS KOPĀ:
199 686,02
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