Ar Zivju fonda atbalstu 2014.gadā realizētajos projektos panāktie rezultāti un izlietotais finansējums.
Nr.

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

Projekta nosaukums

Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Madonas novada Mārcienas pagasta Labones
ezeram
Līdaces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
Pļaviņu novada dome
noteikumu
izstrāde
Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Krāslavas novada dome
Krāslavas novada ezeriem
Lielā Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
Daugavpils pilsētas pašvaldība
noteikumu izstrāde
Tehniskās specifikācijas izstrāde zinātniskās
Zinātniskais institūts "BIOR"
datubāzes BIODATA jaunās versijas izveidei
Zinātniskās datubāzes BIODATA jaunās versijas
Zinātniskais institūts "BIOR"
darbības nodrošināšana
Limbažu Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
Limbažu novada pašvaldība
noteikumu izstrāde
Augstrozes Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
Limbažu novada pašvaldība
noteikumu izstrāde
Lūkumīša ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
Alūksnes novada pašvaldība
noteikumu izstrādāšana

Iegūtais rezultāts

1.1. Madonas novada pašvaldība

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Madonas novada
Mārcienas pagasta Labones ezeram.

533,72

1.2.

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Līdaces ezeram.

679,00

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Krāslavas novada Sīvera
un Cārmaņa ezeram.

2 431,46

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Lielajam Stropu ezeram.

819,53

Izstrādāta tehniskā specifikācija zinātniskās datubāzes BIODATA jaunās
versijas izveidei.

3 999,00

Nodrošināta Zinātniskās datubāzes BIODATA jaunās versijas darbība.

2 513,25

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Limbažu Lielezeram.

778,05

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Augstrozes Lielezeram.

778,05

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Lūkumīša ezeram.

649,19

Iegādāts Eiropas Savienības prasībām atbilstošs elektrozvejas aparāts, kas
ļaus uzlabot pētniecisko darbu laša dabiskā nārsta un stikla zušu ielaišanas
efektivitātes novērtēšanā.
Veikta Sāvienas ezera izpēte un izstrādātas rekomendācijas un ieteikumi
turpmākai Sāvienas ezera apsaimniekošanai.

1.10. Zinātniskais institūts "BIOR"

Iekšējo ūdeņu nodaļas kapacitātes palielināšana

1.11. Madonas novada pašvaldība

Sāvienas ezera ekoloģiskās situācijas izvērtēšana

1.12. Ludzas novada pašvaldība

Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu
aktualizēšana Cirmas ezeram

Aktualizēti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Cirmas ezeram.

1 099,17

1.13. Dagdas novada pašvaldība

Galšūna, Ojātu un Gordovas ezeru zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Galšūna, Ojātu un
Gordovas ezeram.

1 670,00

1.14. Alūksnes novada pašvaldība

Alūksnes ezera "iekšezera" daļas organisko nogulu
slāņa un iespējamās ietekmes uz zivju resursiem
novērtēšana

Veikta Alūksnes ezera "iekšezera" daļas gultnes profilēšana, gultnes dziļuma
mērījumi, dūņu kārtas biezuma mērījumi. Izstrādāta dziļumu karte, nogulu
slāņa 3D modelis, noteikts dūņu apjoms kubikmetros.
KOPĀ PASĀKUMĀ:

1

5 670,00
3 616,50

5 760,00
30 996,92

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” *
Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada
Ilzas, Karašu un Saviņu ezeros
Talsu novada Valdemārpils pilsētas un Ārlavas
pagasta Sasmakas ezera un Ārlavas pagasta Lubezera
zivju krājumu papildināšana

Karašu ezerā ielaisti 3749 gab. līdaku mazuļi (zivju ielaišana atbalstīta tikai
vienā no projektā pieteiktajiem ezeriem).

1 537,09

Sasmakas ezerā ielaisti 9000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi un Lubezerā
ielaisti 7000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

3 868,13

2.3. Saukas dabas parka biedrība

Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā

Saukas ezerā ielaisti 12000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

4 440,00

2.4. Balvu novada pašvaldība

Zandartu mazuļu ielaišana Balvu ezerā

1 920,00

2.5. Balvu novada pašvaldība

Zivju resursu palielināšana Pērkonu ezerā

Balvu ezerā ielaisti 16000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.
Pērkonu ezerā ielaisti 500 vienvasaras līdaku mazuļi un 9000 gab. vienvasaras
zandartu mazuļi.

2.6. Biedrība "Katvaru ezers"

Zivju resursu pavairošana un atražošana Katvaru
ezerā

Katvaru ezerā ielaisti 6000 gab. zandartu mazuļi.

1 740,22

2.7. Limbažu novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Augstrozes Lielezerā

Augstrozes Lielezerā ielaisti 15000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

3 876,00

2.1. Aglonas novada dome
2.2. Talsu novada pašvaldība

2.8. Valkas novada dome
2.9. Valkas novada dome
2.10. Līvānu novada dome

Zivju resursu pavairošana un atražošana Cepšu ezerā Cepšu ezerā ielaisti 2500 gab. vienvasaras līdaku mazuļi un Valda ezerā ielaisti
un ezerā Valdis
2500 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.
Bērzezerā ielaisti 1000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi, Zāģezerā ielaisti 1000
Zivju resursu pavairošana un atražošana Salainī,
gab. vienvasaras līdaku mazuļi un Salainī ielaisti 7082 gab. vienvasaras
Bērzezerā, Zāģezerā
zandartu mazuļi.
Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā - 2
Daugavā ielaisti 20500 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.
kārta

1 500,00

1 200,00
2 160,00
4 246,64

2.11. Priekules novada pašvaldība

Lielais loms

Prūšu ūdenskrātuvē ielaisti 6000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

2.12. Biedrība "Ruckas viļņi"

Zivju resursu krājumu papildināšana Ruckas ezerā

Ruckas ezerā ielaisti 4000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

2.13. Pārgaujas novada pašvaldība

Zandartu resursu pavairošana Raiskuma ezerā

Raiskuma ezerā ielaisti 7000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

2.14. Pārgaujas novada pašvaldība

Līņu resursu pavairošana Auciema ezerā

Auciema ezerā ielaisti 2642 gab. līņu mazuļi.

2.15. Pārgaujas novada pašvaldība

Zandartu resursu pavairošana Sāruma ezerā

Sāruma ezerā ielaisti 15000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

3 630,00

2.16. Pārgaujas novada pašvaldība

Līdaku resursu pavairošana Rustēga (Ungura) ezerā

Rustēga (Ungura) ezerā ielaisti 27500 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

5 989,50

Lobes ezerā ielaisti 6000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

2 998,38

Ismeru-Žogotu ezerā ielaisti 14600 gab. zandartu mazuļi.

2 745,30

Ogres novada Krapes pagasta
Zivju resursu atjaunošana Lobes ezerā
pārvalde
Rēzeknes novada Čornajas
Ismeru - Žogotu ezera zivju resursu pavairošana un
2.18.
pagasta pārvalde
atražošana
2.17.
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1 542,75
968,00
1 694,00
351,65

Vecpiebalgas novada
pašvaldība
Vecpiebalgas novada
2.20.
pašvaldība
Vecpiebalgas novada
2.21.
pašvaldība
Vecpiebalgas novada
2.22.
pašvaldība

Zivju resursu pavairošana un atražošana
Vecpiebalgas novada Juvera ezerā
Zivju resursu pavairošana un atražošana
Vecpiebalgas novada Ineša ezerā
Zivju resursu pavairošana un atražošana
Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā
Zivju resursu pavairošana un atražošana
Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā
Zivju resursu pavairošana Madonas novada
2.23. Madonas novada pašvaldība
Mētrienas pagasta Odzienas ezerā
Rīgas domes Mājokļu un vides Zivju krājumu atražošana Rīgas pilsētas
2.24.
departaments
administratīvās teritorijas ūdenstilpēs
Zivju resursu pavairošana Ciblas novada Lielajā
2.25. Ciblas novada pašvaldība
Ludzas ezerā
2.19.

2.26.

Bauskas mednieku
makšķernieku biedrība

2.27. Kārsavas novada pašvaldība

Alauksta ezerā ielaisti 20660 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

5 339,70

Taurenes ezerā ielaisti 3000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

542,85

Odzienas ezerā ielaisti 4900 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

252,00

3 240,00

Vimbu un upes nēģu nārsta vietu atjaunošana
Mēmeles upē Skaistkalnē Vecumnieku novadā

No aizauguma un sanesumiem iztīrīta Mēmeles upes gultne, atjaunotas un
uzlabotas vimbu un upes nēģu nārsta vietas 2 ha platībā.

5 929,00

Zivju resursu atjaunošana Kārsavas novada
Nūmērnes ezerā

Nūmērnes ezerā ielaisti 7000 gab. divgadīgi līņu mazuļi.

Zivju resursu pavairošana un atražošana Mazuma
ezerā

2.30. Saulkrastu novada dome

Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē
Saulkrastu novada teritorijā

2.31. Saulkrastu novada dome

Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu
novada ūdenstilpēs 2014.gadā

2.32. Saulkrastu novada dome

Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes
upē Saulkrastu novada teritorijā

Rēzeknes novada Kaunatas
pagasta pārvalde

5 339,70

Lielajā Ludzas ezerā ielaisti 20000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

2.29. Cēsu novada pašvaldība

2.35.

Ineša ezerā ielaisti 20660 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

2 468,40

Zivju migrācijas ceļu attīrīšana

2.34. Kocēnu novada dome

1 266,65

Buļļupē ielaisti 38000 gab. vimbu mazuļi.

2.28. Dabas aizsardzības pārvalde

2.33. Naukšēnu novada pašvaldība

Juvera ezerā ielaisti 7000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

Naukšēnu novada Rūjas upes zivju krājumu
papildināšana
Zandartu un līdaku resursu atjaunošana Kocēnu
novada Vaidavas ezerā
Pārtavas ezera zivju resursu pavairošana un
atražošana

No sagāztiem kokiem, bebru dambjiem un dūņu sanesumiem attīrīts 300 m
garš Slocenes upes posms, 1500 m garš Vecslocenes upes posms un 2000 m
garš Vēršupītes upes posms.
Mazuma ezerā ielaisti 520 vienvasaras līdaku mazuļi un 3000 gab. vienvasaras
zandartu mazuļi.
No sagāztiem kokiem un bebru dambjiem attīrīts 7,5 km garš Ķīšupes posms,
kā arī mehāniski uzirdinātas un izpļautas potenciālas lašveidīgo zivju nārsta
vietas. Ķīšupe attīrīta no lielgabarīta būvgružiem un metāllūžņiem (ap 3000
kg).
Saulkrastu novada ūdenstilpēs nozvejoti 46 taimiņu vaislinieki, kuri nodoti
zivjaudzētavai "Tome" ikru ieguvei un mākslīgai ataudzēšanai to turpmākai
ielaišanai Aģē, Ķīšupē, Pēterupē un Inčupē.
No sagāztiem kokiem un bebru dambjiem attīrīts 8,9 km garš Pēterupes
posms, kā arī mehāniski uzirdinātas un izpļautas potenciālas lašveidīgo zivju
nārsta vietas.

740,52
5 799,98
800,00

5 941,00

8 316,33

4 335,00

Rūjas upē ielaisti 7000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

1 478,40

Vaidavas ezerā ielaisti 9000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

1 796,85

Pārtavas ezerā ielaisti 8300 gab. zandartu mazuļi.

1 635,00

3

2.36. Dobeles novada pašvaldība
2.37.

Zivju krājumu papildināšana Dobeles novada Bikstu
pagasta Zebrus ezerā

Rēzeknes novada Mākoņkalna
Viraudas ezera zivju krājumu papildināšana
pagasta pārvalde

2.38. Mērsraga novada pašvaldība
2.39. Auces novada pašvaldība

Zebrus ezerā ielaisti 20000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

3 018,95

Viraudas ezerā ielaisti 12000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

2 131,20

Zivju resursu pavairošana Mērsraga novada
Engures baseinā ielaisti 10000 gab. vienvasaras ālantu mazuļi.
ūdenstilpēs
Zivju krājumu papildināšana Auces novada Lielauces
Lielauces ezerā ielaisti 8000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.
ezerā

1 800,00
2 323,20

2.40. Madonas novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Salas ezerā

Salas ezerā ielaisti 8000 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

652,50

2.41. Madonas novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Madonas novada
Vestienas pagasta Kāla ezerā

Kāla ezerā ielaisti 16500 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

3 789,00

2.42. Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Baltā amūra, asaru, balto karūsu un līdaku mazuļu
ielaišana Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvē

Radžu ūdenskrātuvē ielaisti 1350 gab. līdaku mazuļi (no projektā pieteiktajām
zivju sugām atbalstīta tikai līdaku ielaišana).

1 418,00

2.43. Rēzeknes novada pašvaldība

Lubāna ezera zivju krājumu papildināšana

Lubāna ezerā ielaisti 16500 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

3 418,80

2.44. Krustpils novada pašvaldība

Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada
Marinzejas ezerā

Marinzejas ezerā ielaisti 9500 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

4 037,00

Zivju resursu pavairošana un atražošana Limbažu
novada Riebezerā un Auziņu ezerā

Riebezerā ielaisti 7000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi un Auziņu ezerā
ielaisti 5000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

2 904,00

2.46. Alūksnes novada pašvaldība

Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā

Alūksnes ezerā ielaisti 11816 gab. vienvasaras sīgu mazuļi.

4 500,00

2.47. Alūksnes novada pašvaldība

Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā

Alūksnes ezerā ielaisti 21825 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

6 000,00

2.48. Riebiņu novada dome

Zivju resursu krājumu pavairošana Riebiņu novada
Rušonas pagasta Eikša ezerā

Eikša ezerā ielaisti 5000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

1 210,00

2.49. Nīcas novada dome

Nīcas novada Bārtas upes zivju resursu pavairošana

Bārtas upē ielaisti 7159 gab. vēdzeļu mazuļi.

1 067,20

Baļotes ezerā ielaisti 9519 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

4 037,00

Laukezerā ielaisti 5020 gab. vienvasaras līdaku mazuļi.

1 787,00

2.45.

Jumpravmuižas ezeru virknes
apsaimniekotāju biedrība

2.50. Krustpils novada pašvaldība
2.51. Krustpils novada pašvaldība

Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Baļotes
ezerā
Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada
Laukezerā

2.52. Ludzas novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Nirzas un Pildas ezeros

Nirzas ezerā ielaisti 100000 līdaku kāpuri un Pildas ezerā ielaisti 120000 gab.
līdaku kāpuri.

2.53. Preiļu novada dome

Līdaku pavairošana Preiļu novada Pelēču ezerā

Pelēču ezerā ielaisti 7000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

4

872,85
2 030,00

2.54. Viesītes novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana un atražošana Viesītes
novada Viesītes ezerā

2.55. Rojas novada dome

Rojas upes grīvai piegulošajos Rīgas jūras līča ūdeņos nozvejoti 43 taimiņu
Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē vaislinieki, kuri pēc nozvejošanas uzglabāti tam speciāli paredzētā būrī, kuram
nepieciešamo vaislinieku nozveja
tika nodrošinā apsardze, un pēc tam nodoti zivjaudzētavai "Tome" ikru
ieguvei un mākslīgai ataudzēšanai to turpmākai ielaišanai Rojas upē.

2 816,91

KOPĀ PASĀKUMĀ:

152 666,50

Viesītes ezerā ielaisti 6000 gab. vienvasaras līņu mazuļi.

1 223,85

Piezīme: * Zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumā projektu iesniedzēji nespēja realizēt četrus Zivju fonda padomes apstiprinātos projektus: Pārgaujas novada pašvaldības
projektu „Līdaku resursu pavairošana Riebiņa ezerā”, Limbažu novada pašvaldības projektu „Zivju resursu pavairošana un atražošana Lādes ezerā”, biedrības "Laidzes ezers" projektu "Zivju
resursu pavairošana un atražošana Laidzes ezerā" un Burtnieku novada pašvaldības projektu "Burtnieku novada Burtnieku ezera zivju krājumu papildināšana".

3. Pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes un pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
3.1. Daugavpils pilsētas pašvaldība

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā

Kontroles nodrošināšanai iegādāta laiva, laivas dzinējs, laivas piekabe,
fotoaparāts un tālskatis.

5 772,80

3.2. Krāslavas novada dome

Zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes
paaugstināšana Krāslavas novadā

Kontroles nodrošināšanai iegādāta motorlaiva un laivas piekabe.

2 963,95

3.3. Dabas aizsardzības pārvalde

Efektīva zivju resursu aizsardzība Latgales un
Kurzemes reģionālo administrāciju pārraudzītajās
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Kontroles nodrošināšanai iegādāti 3 elektroniskie svari, 3 ledus urbji, 3
saliekamās ledus vergas, 3 LED lukturi, 1 oksimetrs, 1 laivas piekabe, 1
iekšdedzes motors, 1 elektromotors un 1 akumulators.

4 266,39

3.4. Dabas aizsardzības pārvalde

Mūsdienu zivju resursu aizsardzība īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās, izmantojot
modernās tehnoloģijas

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 5 termokameras, 5 ūdens un
triecienizturīgas videokameras un 15 meža kameras ar kustību sensoru.

21 894,77

3.5. Krustpils novada pašvaldība

Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada
ūdenstilpēs

Kontroles nodrošināšanai iegādāts kvadricikls, kvadricikla pārvadāšanas
piekabe, sniega motocikls un video novērošanas kamera ar attālinātu vadību.

26 866,12

3.6. Riebiņu novada dome

Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumiem Riebiņu novada ezeros

Kontroles nodrošināšanai iegādāta motorlaiva, konsole ar stūres iekārtu un
vējstiklu, laivas dzinējs, akumulatoru baterija, laivas treileris, binoklis un
eholots.

3.7. Saulkrastu novada dome

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai
Kontroles nodrošināšanai iegādāts termovizors un termovizora lēca.
nepieciešamā nakts redzamības aprīkojuma iegāde

6 351,25

3.8. Alūksnes novada pašvaldība

Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu
aizsardzība

1 000,00

Kontroles nodrošināšanai iegādātas 5 fotokameras.
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7 616,95

3.10. Mērsraga novada pašvaldība

Zivju resursu aizsardzība Mērsraga kanālā

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 servera sistēma, 4 videonovērošanas
kameras un 1 attālinātā videonovērošanas kamera.

5 573,22

3.11. Kuldīgas novada pašvaldība

Lašveidīgo zivju nārstu uzraudzība Ventas upē un
mobilās video novērošanas sistēmas iegāde zivju
resursu aizsardzībai

Veikta pastiprināta nārsta vietu kontrole Ventas upē no 18.10.2014.līdz
17.11.2014., kontroles nodrošināšanai iegādāta mobilā videonovērošanas
sistēma.

7 379,61

3.12. Salacgrīvas novada dome

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 termovizors, 3 UHF radiostacijas un 1
nepieciešamā aprīkojuma iegāde
videoreģistrators.

6 040,00

3.13. Valsts vides dienests

Zivju resursu izmantošanas kontrole un
pastiprināšana Latvijas ūdenstilpēs un piekrastē

Kontroles nodrošināšanai iegādātas 5 laivas, 4 laivu dzinēji, 1 laivas
elektromotors ar slodzes akumulatora bateriju, 1 akumulators ar
akumulatora lādētāju, 2 lāzera tālmēri, 1 motorizēts ledus urbis, 2 digitālās
fotokameras, 1 GPS ar digitālo kameru, 3 GPS ar jūras kartogrāfijas atbalstu, 1
videokamera, 6 binokļi, 1 novērošanas monoklis, 4 nakts redzamības iekārtas
ar ierakstītāju, 1 nakts redzamības binoklis.

3.14. Siguldas novada dome

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana
Siguldas novada ūdenskrātuves

Kontroles nodrošināšanai iegādāta piekabe laivas transportēšanai, nakts
redzamības iekārta, kvadricikls, laivas dzinējs un motorlaiva.

3.15. Garkalnes novada dome

Zivju resursu aizsardzība

Kontroles nodrošināšanai iegādāti 2 termovizori, 1 laivas prožektors, 1 rāciju
komplekts, 1 videokamera, 1 piepūšamā laiva ar motoru.

Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas
administratīvajā teritorijā

Kontroles nodrošināšanai iegādāts eholots, nakts redzamības brilles un
termālā kamera.

7 613,34

Zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu
efektivitātes paaugstināšana Dagdas novada ezeros

Kontroles nodrošināšanai iegādāts laivai piekarināmais motors un
infrasarkanā diapazona kamera.

6 174,57

Kontroles nodrošināšanai iegādāts kvadricikls ar aprīkojumu.

7 400,00

3.19. Smiltenes novada dome

Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes
novada ūdenstilpēs

Kontroles nodrošināšanai iegādāta ūdens un triecienu izturīga videokamera
un termokamera ar videoierakstītāju, kā arī 2014.gada novembrī diennakts
tumšajā laikā veikta lašveidīgo zivju nārsta vietu uzraudzība Vecpalsas un
Rauzas upēs Smiltenes novada teritorijā (līgumi ar Zemessardzi).

6 336,28

3.20. Riebiņu novada dome

Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde Riebiņu novada
kārtībniekiem - zivju inspektoriem efektīvai zivju
resursu uzraudzības pasākumu veikšanai ziemas
periodā

Kontroles nodrošināšanai iegādāti 3 pāri sniega kurpju, 1 nakts redzamības
iekārta un 1 kvadricikls.

8 056,66

3.16.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības
policija

3.17. Dagdas novada pašvaldība
3.18.

Rēzeknes novada Mākoņkalna Ūdenstilpju uzraudzība un aizsardzība Rēzeknes
pagasts
novadā
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30 740,70

8 812,05

11 799,07

3.21. Saulkrastu novada dome
3.22. Krustpils novada pašvaldība
3.23. Limbažu novada pašvaldība
3.24. Pārgaujas novada pašvaldība
3.25. Pārgaujas novada pašvaldība
3.26. Garkalnes novada dome
3.27. Talsu novada pašvaldība
3.28. Balvu novada pašvaldība

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai
nepieciešamā aprīkojuma iegāde Saulkrastu
novadam
Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada
ūdenstilpēs
Zivju resursu aizsardzība Limbažu Dūņezerā, Limbažu
Lielezerā un Augstrozes Lielezerā
Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzībai
pašvaldības teritorijā esošajās ūdenstilpēs
Termokameras iegāde zivju resursu aizsardzībai
pašvaldības teritorijā esošajās ūdenstilpēs un upēs
Zivju resursu aizsardzība 2
Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības
pasākumu nodrošināšanai Talsu novada Sasmakas
ezerā un Lubezerā
Zivju resursu aizsardzība Balvu novada ezeros

Kontroles nodrošināšanai iegādāta laiva un laivai piekarināmais dzinējs.

5 110,36

Kontroles nodrošināšanai iegādāta digitālā fotokamera un termokamera.

3 466,55

Kontroles nodrošināšanai iegādāts eholots.

1 600,00

Kontroles nodrošināšanai iegādāts kvadricikls.

5 882,97

Kontroles nodrošināšanai iegādāta termokamera.

2 130,00

Kontroles nodrošināšanai iegādāts sniega motocikls.

8 000,00

Kontroles nodrošināšanai iegādāta alumīnija laiva, laivas dzinējs un binoklis.

1 741,15

Kontroles nodrošināšanai iegādāta laiva ar aprīkojumu, laivas dzinējs un
piekabe laivas pārvadāšanai.
KOPĀ PASĀKUMĀ:

3 998,79
214 587,55

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” (LMSF)
Biedrība „Latvijas
4.2. Makšķerēšanas Sporta
Federācija” (LMSF)

Latvijas izlases komandas līdzdalība 2014. gada
pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no krasta
Latvijas izlases komandas līdzdalība 2014. gada
pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no laivām

Pārtikas drošības, dzīvnieku
Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība
4.3. veselības un vides zinātniskais starptautiskajā zinātniskajā konferencē „IFM
institūts „BIOR”
Lamprey conference 2014”, Lielbritānijā.

Atbalstīta Latvijas izlases dalība pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no
krasta 9 cilvēku sastāvā, kurā Latvija 17 valstu komandu konkurencē izcīnīja
10. vietu.
Atbalstīta Latvijas izlases dalība pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no
laivām 9 cilvēku sastāvā, kurā Latvija 16 valstu komandu konkurencē izcīnīja
6. vietu.
Konferencē piedalījās "BIOR" Zivju resursu departamenta pētnieks
K.Abersons, kurš uzstājās ar referātu par Gaujas un Salacas pieteku nozīmi
upju nēģu populāciju atražošanā, informēja par nēģu zveju Latvijā un
nozvejas apjoma ilggadīgajām izmaiņām.

Pārtikas drošības, dzīvnieku
Zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības Apmācībās piedalījās "BIOR" Zivju resursu departamenta Iekšējo ūdeņu
4.4. veselības un vides zinātniskais departamenta pārstāvja apmācība zušu vecumu
nodaļas asistents J.Bajinskis, kurš apguva zušu vecuma noteikšanas un otolītu
institūts „BIOR”
noteikšanā Polijas zivsaimniecības institūtā (MIR)
sagatavošanas metodiku.
4.5. Biedrība "CARP TEAM LATVIA"

Latvijas izlases komandas līdzdalība 2014. gada
pasaules meistarsacīkstēs karpu makšķerēšanā

Atbalstīta Latvijas izlases dalība pasaules meistarsacīkstēs karpu
makšķerēšanā 11 cilvēku sastāvā, kurā Latvija 24 valstu komandu konkurencē
izcīnīja 17.- 18. vietu.
KOPĀ PASĀKUMĀ:
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2 900,00

3 000,00

1 092,94

857,19

3 000,00
10 850,13

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

5.1. Krustpils novada pašvaldība

Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana
zivju resursu racionālai un saudzīgai izmantošanai
Krustpils novada ūdenstilpēs

Latvijas mutvārdu vēstures
5.2. pētnieku asociācija
„Dzīvesstāsts”

Foto albūms „Mūžs”: personības Valda Brauna
fotogrāfijās

5.3. Durbes novada dome

Informatīvie stendi makšķerniekiem

Pārtikas drošības, dzīvnieku
Sabiedrības informēšana par zivju resursu
5.4. veselības un vides zinātniskais
atražošanas un papildināšanas kārtību
institūts (BIOR)
5.5. Biedrība “Ziemeļu puse”

5.6. Biedrība “Ziemeļu puse”

5.7. Dabas aizsardzības pārvalde

Biedrība „Latvijas
5.8. Makšķerēšanas Sporta
Federācija” (LMSF)

Biedrība
5.9. „Latvijas Makšķernieku
asociācija” (LMA)

5.10. Garkalnes novada Dome

Sagatavota, iespiesta un izplatīta brošūra ar informāciju par atļautajām un
aizliegtajām darbībām makšķerējot (1500 eks.).
Nodrošināta mākslinieciska fotoalbūma "Mūžs" izdošana (1000 eks.) par
cilvēku un viņa mūža vērtību kā spilgtu Latvijas koptēlu, kurā iezīmējas arī
jūras un zvejnieku klātesamība, no Zivju fonda līdzekļiem finansējot
tipogrāfijas izmaksas.
Sagatavota informācija un izgatavoti 3 informatīvi stendi, kuri izvietoti pie
Durbes ezera.
Sagatavots un izplatīts informatīvs buklets "Zivju krājumu papildināšana"
(50000 eks.), kurā aprakstīta zivju uzskaites un izlaišanas kārtība, kā arī zivju
vecumu grupu noteikšana.

Uzfilmēta filma, kuras paredzamais garums ir 52 minūtes un kuras pirmizrāde
kino un Latvijas TV notika 2015.gada sākumā; pēc pirmizrādes filma tika
izvietota interneta portālā.
Informatīvi-izglītojošu TV raidījumu “MAKŠĶERĒ ar
Sagatavoti un Latvijas TV parādīti 15 TV cikla oriģinālraidījumi „Makšķerē ar
Olti” un “JŪRĀ ar Olti” cikls ar interaktīvas interneta Olti” un „Jūrā ar Olti”; izveidoti DVD ar raidījumu videoierakstiem; raidījumu
platformas atbalstu
arhīvs izvietots interneta portālā.
Novadītas 72 nodarbības par zivju tēmu dažādu paaudžu cilvēkiem visā
Iepazīsim zemūdens dzīvi visos četros gadalaikos –
Latvijā. Izveidots buklets "Kas jāzina makšķerniekam" (1000 eks.) un izdalīts
ziemā, pavasarī, vasarā un rudenī
nodarbību dalībniekiem.
Sagatavoti un Latvijas TV parādīti 43 oriģinālraidījumi par makšķerēšanas
tēmu ar raidījumu videoierakstiem (katrs no oriģinālraidījumiem, kuru
Televīzijas raidījums „MAKŠĶERĒŠANAS NOSLĒPUMI”
aptuvenais ilgums ir 26 minūtes, vismaz 3 reizes nedēļā rādīts TV7 kanālā
TV kanālā LTV7
raidījumā "Makšķerēšanas noslēpumi"); raidījumu arhīvs izvietots interneta
portālā.
Informatīvi-izglītojoša TV filma “Zivju pētījumi
Latvijas upēs un ezeros”

816,00

4 825,00

915,63

2 128,98

6 361,85

11 638,15

14 267,45

18 000,00

Brošūra „Makšķerēsim un domāsim kopā!”

Sagatavota un izplatīta informatīva brošūra "Makšķerēsim un domāsim kopā"
(3000 eks.) par dabas procesiem, zivju dzīves vidi, makšķerēšanas iemaņu
attīstīšanu, zivju resursu ilgtspējīgas ieguves un bioloģiskās daudzveidības
nodrošināšanu; brošūra ievietota arī interneta portālā.

5 502,70

Saudzējot Latvijas zivju resursus

Izstrādāta majas lapa internetā www.uzcopi.lv, kurā iekļauta informācija par
Latvijas zivīm, makšķerēšanas noteikumi, interaktīvs makšķerēšanas
kalendārs par to, kas un kad ir atļauts, Latvijas zivju sugu karte, interaktīvie
testi, intervijas, video materiāli u.c.

14 424,35
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5.11.

Dabas muzeja atbalsta
biedrība

Nodarbības skolēniem „Kā zivs ūdenī”

Papildināta 2012.gadā ar Zivju fonda atbalstu izveidotā "ceļojošā kaste" ar 4
jauniem zivju modeļiem, zivju iekšējās uzbūves modeļiem, 20 zivju sugu
zīmējumiem un spēli "Makšķerēsim". Notikušas nodarbības "Kā zivs ūdenī" 10
skolās, kurās piedalījušies kopā 606 skolēni, kā arī skolotāji un ģimenes.

5 579,95

KOPĀ PASĀKUMĀ:

84 460,06

6. Pasākums „Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā” (maksājumi par 2012. un 2013.gadu)

Nr.

Atbalsta saņēmējs

6.1. Valsts vides dienests

40% no Valsts kasē ieņemtās faktiskās summas
par pašvaldību vai VVD pilnvaroto personu
patstāvīgi atklātajiem zivju ieguvi regulējošo
normatīvo aktu pārkāpumiem 2012.gadā, EUR

40% no Valsts kasē ieņemtās faktiskās summas par pašvaldību vai
VVD pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem zivju ieguvi
regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem 2013.gadā, EUR

Izlietotā
summa, EUR

2 567,65

1 471,25

4 038,90

62,61

110,98

173,59

169,05
0,00
KOPĀ PASĀKUMĀ:
Piezīme: * Rīgas dome neiesniedza informāciju par pašvaldības pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem zivju ieguvi regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem 2013.gadā

315,89
2 739,91
7 268,29

SEŠOS PASĀKUMOS KOPĀ:

500 829,45

6.2. Alūksnes novada pašvaldība
6.3. Dagdas novada pašvaldība
6.4. Rīgas dome*

146,84
2 739,91
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