Ar Zivju fonda atbalstu 2015.gadā realizētajos projektos panāktie rezultāti un izlietotais finansējums.
Nr.

Atbalsta saņēmējs

Projekta nosaukums

Iegūtais rezultāts

No Zivju fonda
līdzekļiem
izlietotā
summa, EUR

1. Pasākums “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”
1.1.

Daugavpils pilsētas
pašvaldība

1.2.

BIOR

1.3.

Višķu pagasta pārvalde

1.4.

BIOR

1.5.

Smiltenes novada dome

1.6.
1.7.
1.8.

Dobeles novada
pašvaldība
Dobeles novada
pašvaldība
Ludzas novada
pašvaldība

1.9.

Dagdas novada
pašvaldība

1.10.

Kocēnu novada dome

1.11.

Kocēnu novada dome

1.12.

Kocēnu novada dome

Mazā Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Mazajam Strodu ezeram.
noteikumu izstrādāšana
Zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta bibliotēka
Zivju resursu bioloģisko un ekoloģisko pētījumu tika papildināta ar 16 grāmatām par Baltijas jūras vidi, jūras un saldūdens zivju,
informatīvās bāzes papildināšana zinātniskās
kā arī nēģu bioloģiju un ekoloģiju, vispārējo ekoloģiju, barības ķēdēm,
darbības nodrošināšanai
zooplanktonu, kā arī bioloģisko datu statistiskās apstrādes jaunākajām
metodēm.
Luknas un Višķu ezera zivsaimnieciskās
Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Luknas un Višķu ezeram.
ekspluatācijasnoteikumu izstrāde
Zinātniskā institūta "BIOR" pētnieces dalība
Zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta pētniece
plekstes mazuļu diennakts pieaugumu noteikšanas
apguva plekstu vecuma noteikšanas un otolītu sagatavošanas metodiku.
kalibrācijā
Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi diviem Smiltenes pilsētas
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
ezeriem (Tepera ezers, Vidusezers) un diviem Smiltenes novada ezeriem
izstrāde Smiltenes novada ūdenstilpēm
(Bilskas ezers un Blomes dzirnavezers).
Zebrus ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Zebrus ezeram.
noteikumu izstrāde
Apguldes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Apguldes ezeram.
noteikumu izstrāde
Dukānu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Dukānu ezeram.
noteikumu izstrāde
Ežezera, Arla un Udrijas ezeru zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Vaidavas ezera zivsaimnieciskās apsaimniekošanas
stratēģijas izstrāde
Rāķa ezera zivsaimnieciskās
apsaimniekošanas stratēģijas
izstrāde
Dauguļu Mazezera zivsaimnieciskās
apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde

512.01

2 483.39

1 930.10
1 226.04

2 134.88
879.00
621.00
544.24

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Ežezeram, Arla ezeram un
Udrijas ezeram.

2 909.64

Izstrādāta Vaidavas ezera zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģija.

4 090.00

Izstrādāta Rāķa ezera zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģija.

2 275.00

Izstrādāta Dauguļu Mazezera zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģija.

2 275.00
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1.13.

Alūksnes novada
pašvaldība

1.14.

Madonas novada
pašvaldība

1.15.

Smiltenes novada dome

Pētījums par zušu augšanu Alūksnes ezerā

Projekta gaitā tika noteikts no Alūksnes ezera migrējošo zušu vidējais vecums,
kā arī atsevišķas vecuma grupas, norādot to kvantitāti pēc vecuma, svara un
garuma.

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde Madonas novada Mārcienas pagasta Dūku Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Dūku ezeram.
ezeram
Zivju resursu aizsardzības pasākumi Vecpalsas upē Vecpalsas upes krastā Grundzāles pagastā uzstādīta virszemes ūdens kvalitātes
Grundzāles pagastā
automātiskā monitoringa stacija.
KOPĀ PASĀKUMĀ:

3 776.00

533.72
13 350.00
39 540.02

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.

Salacgrīvas novada
dome

2.2.

Rojas novada dome

2.3.

Saulkrastu novada dome

2.4.

Saulkrastu novada dome

2.5.

Nēģu populācijas pavairošana Salacas upē

Salacas upē ielaisti 2 000 000 gab. upes nēģu kāpuri.

Taimiņu smoltu ielaišana publisko ūdenstilpju
ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu Rojas upē ielaisti 41 000 gab. taimiņu mazuļi.
papildināšanai Rojas novadā

3 167.00

6 969.60

Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes
upē
Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Inčupes
upē

No sagāztiem kokiem un bebru dambjiem attīrīts 11,4 km garš Ķīšupes posms.
Ķīšupes gultne un krasti attīrīti no lielgabarīta būvgružiem.
No sagāztiem kokiem un bebru dambjiem attīrīts 11,4 km garš Inčupes posms.
Inčupes gultne un krasti attīrīti no lielgabarīta būvgružiem.

Krāslavas novada dome

Zandarta mazuļu ielaišana Krāslavas novada
ezeros

Cērpa (Tērpes) ezerā ielaisti 13 000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 1,6 g
un Lejas ezerā ielaisti 8000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 1,6 g.

5 400.00

2.6.

Preiļu novada dome

Līdaku pavairošana Preiļu novada Pelēču ezerā

Pelēču ezerā ielaisti 8000 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 5-20 g.

2 320.00

2.7.

Pļaviņu novada dome

Zivju resursu pavairošana Odzes ezerā

2 848.00

2.8.

Dabas aizsardzības
pārvalde

Nārsta vietas ierīkošana Raķupē

Odzes ezerā ielaisti 14 000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 3-5 g.
Raķupē iebērts 80t rupjas grants un oļu aptuveni 30 - 40m garā posmā, lai
ierīkotu mākslīgu nārsta vietu, kas uzlabotu lašveidīgo zivju atražošanās
iespējas.

2.9.

Talsu novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Talsu novada Spāres
ezerā

Spāres ezerā ielaisti 9000 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 5-20 g.

2 349.00

Salāja ezera zivju krājumu papildināšana

Salāja ezerā ielaisti 17 000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 2,76 g.

4 188.80

Černostes ezera krājumu papildināšana

Černostes ezerā ielaisti 16 000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 3,16 g.

3 949.44

2.10.
2.11.
2.12.

Mākoņkalna pagasta
pārvalde
Maltas pagasta
pārvalde
Biedrība "Laidzes ezers"

Zivju resursu pavairošana un atražošana Laidzes
Laidzes ezerā ielaisti 12 000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 10 g.
ezerā
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7 599.00
9 000.00

4 658.50

5 210.80

2.13.
2.14.
2.15.

Līvānu novada dome
Bērzgales pagasta
pārvalde
Burtnieku novada
pašvaldība

Zivju resursu pavairošana
Daugavas upes baseinā
Zivju resursu pavairošana
Meirānu ezerā
Burtnieku novada Burtnieku ezera
zivju krājumu papildināšana
Zivju resursu atjaunošana Auces
novada Lielauces ezerā
Zivju migrācijas ceļu attīrīšana
Slīteres nacionālajā parkā
Niedru pļāvēja iegāde zivju resursu pavairošanas
un atražošanas nodrošināšanai Talsu novada
ezeros

Daugavas posmā no Dubnas ietekas līdz Līvānu pilsētas robežai ielaisti 2500
gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 60 g.

Kategrades ezerā ielaisti 12 000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 3,6 g un
Bicānu ezerā ielaisti 15 000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 1,6 g.

2.16.

Auces novada pašvaldība

2.17.

Dabas aizsardzības
pārvalde

2.18.

Talsu novada pašvaldība

2.19.

Riebiņu novada dome

Zivju resursu atražošanas pasākumu īstenošana
Riebiņu novada Kategrades un Bicānu ezeros

Madonas novada
pašvaldība
Vecpiebalgas novada
pašvaldība
Alūksnes novada
pašvaldība
Dobeles novada
pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Madonas novada
Liezēres pagasta Liezēra ezerā
Zivju resursu pavairošana un atražošana
Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā
Zivju resursu pavairošana Alūksnes novada
Lūkumīša ezerā
Zivju krājumu papildināšana Dobeles pagasta
Gauratas ezerā

Saukas dabas parka biedrība

Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā

2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.

898.43

Meirānu ezerā ielaisti 10 000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 1-5 g.

1 936.00

Burtnieku ezerā ielaisti 30 000 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 6,66-18,42 g.

4 080.00

Lielauces ezerā ielaisti 8000 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 20 g.

2 032.80

Pitragupē un Ķikana upē no sagāztiem kokiem un bebru dambjiem attīrīti
posmi ar kopējo garumu 2 km.
Iegādāts niedru pļāvējs ar nažu komplektu un niedru grābekli, lai samazinātu ar
ūdensaugiem aizaugušās platības un veiktu ar virsūdens augiem aizaugušo
platību fragmentāciju.

1 932.37
5 400.00

5 807.09

Liezēra ezerā ielaisti 50 000 gab. līdaku kāpuri (vidējais garums 8-9 mm).

200.00

Taurenes ezerā ielaisti 3800 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 5-20 g.

726.00

Lūkumīša ezerā ielaisti 5000 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 4,5-26 g.

890.00

Gauratas ezerā ielaisti 1400 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 5-20 g.

350.00

Saukas ezerā ielaisti 11 500 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 40 g.

4 010.30

2.25. Daugavpils pilsētas pašvaldība

Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana

Lielajā Stropu ezerā ielaisti 40 000 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 100-200 g.

5 760.00

2.26.

Ciblas novada pašvaldība

Zvirgzdenes ezera zivju krājumu pavairošana

Zvirgzdenes ezerā ielaisti 19 000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 1,9 g.

3 146.00

Vecpiebalgas novada
pašvaldība
Vecpiebalgas novada
pašvaldība
Alūksnes novada
pašvaldība
Alūksnes novada
pašvaldība

Zivju resursu pavairošana un atražošana
Vecpiebalgas novada Ineša ezerā
Zivju resursu pavairošana un atražošana
Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā

Ineša ezerā ielaisti 30 000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

5 373.00

Alauksta ezerā ielaisti 30 000 gab. vienvasaras zandartu mazuļi.

5 373.00

Alūksnes ezerā ielaisti 42 503 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 1,9 g.

6 000.00

Alūksnes ezerā ielaisti 11 255 gab. sīgu mazuļi ar vidējo svaru 31,2 g.

4 500.00

2.27.
2.28.
2.29.
2.30.

Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā
Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā
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2.31.

Dagdas novada
pašvaldība

2.32.

Vērēmu pagasta pārvalde

2.33.
2.34.

Limbažu novada
pašvaldība
Viesītes novada
pašvaldība

Galšūna ezerā ielaisti 6000 gab. zandartu mazuļu ar vidējo svaru 1,9 g, Kaitras
Zivju resursu pavairošana Dagdas novada ezeros ezerā ielaisti 5000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 1,9 g un Kairišu ezerā
ielaisti 3000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 1,9 g.
Zivju resursu atražošana un pavairošana Vērēmu
pagasta Adamovas ezerā
Zivju resursu pavairošana un atražošana Lādes
ezerā
Zivju resursu pavairošana un atražošana Viesītes
novada Viesītes ezerā
Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Ilzas un
Saviņu ezeros

2.35.

Aglonas novada dome

2.36.

Pārgaujas novada
pašvaldība

Zivju mazuļu iegāde zivju resursu atjaunošanai
Pārgaujas novada ūdenstilpēs

2.37.

Salacgrīvas novada
dome

Taimiņu populācijas pavairošana Salacā

Krustpils novada
pašvaldība
Krustpils novada
pašvaldība
Krustpils novada
pašvaldība
Limbažu novada
pašvaldība
Limbažu novada
pašvaldība

Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada
Marinzejas ezerā
Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada
Ildzenieku ezerā
Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes
ezerā
Zivju un vēžu resursu pavairošana Limbažu
Lielezerā

2.43.

Ludzas novada
pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Dūnākļu, Križutu un
Nirzas ezeros

2.44.

Vecpiebalgas novada
pašvaldība

Zivju resursu pavairošana un atražošana
Vecpiebalgas novada Juvera ezerā

2.45.

Priekules novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē

2.46.

Engures novada dome

2.47.

Balvu novada pašvaldība

2.38.
2.39.
2.40.
2.41.
2.42.

Zivju resursu pavairošana Augstrozes Lielezerā

Adamovas ezerā ielaisti 17 000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 1,9 g.

3 400.00

Lādes ezerā ielaisti 24 000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 1-5 g.

5 808.00

Viesītes ezerā ielaisti 2500 gab. līdaku mazuļi, kuru svars ir no 60-120 g.

816.75

Ilzas ezerā ielaisti 3000 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 80-120 g un Saviņu
ezerā ielaisti 860 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 80-120 g.

1 080.80

Raiskuma ezerā ielaisti 7000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 1-5 g un
Auciema ezerā ielaisti 8000 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 5-20 g.

2 460.00

Salacā nozvejoti 50 taimiņu vaislinieki, kuri pēc nozvejošanas uzglabāti tam
speciāli paredzētā būrī un pēc tam nodoti zivjaudzētavai "Kārļi" ikru ieguvei un
mākslīgai ataudzēšanai to turpmākai ielaišanai Salacas pietekās.

1 585.00

Marinzejas ezerā ielaisti 7000 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 66 g.

3 003.00

Ildzenieku ezerā ielaisti 2600 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 66 g.

1 115.40

Baļotes ezerā ielaisti 12 000 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 40 g.

3 850.41

Limbažu Lielezerā ielaisti 20 000 gab. vēdzeļu mazuļi ar vidējo svaru 3,0 g un
2000 gab. vēžu mazuļi.
Augstrozes Lielezerā ielaisti 30 000 gab. vēdzeļu mazuļi ar vidējo
svaru 3,2 g.
Dūnākļu ezerā ielaisti 40 000 gab. līdaku kāpuri, Nirzas ezerā ielaisti
100 000 gab. līdaku kāpuri un Križutu ezerā ielaisti 6000 gab zandartu mazuļi ar
vidējo svaru 3,16 g.

3 487.00
4 488.00
900.00

Juvera ezerā ielaisti 10 520 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 5-20 g.

1 936.00

Prūšu ūdenskrātuvē ielaisti 6000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 20 g.

1 878.00

Engures novada Lapmežciema pagasta Kaņiera
Kaņiera ezerā ielaisti 6170 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 50 g.
ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana
Zivju resursu pavairošana Pērkonu ezerā

2 350.00

Pērkonu ezerā ielaisti 16 284 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 3 g.
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3 085.00
2 200.00

2.48.

Balvu novada pašvaldība
Madonas novada
pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Balvju ezerā
Zivju resursu pavairošana Madonas novada
Liezēres pagasta Gulbēra ezerā

2.50.

Smiltenes novada dome

Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros

2.51.

Rojas novada dome

2.49.

2.52.
2.53.

Krustpils novada
pašvaldība
Krustpils novada
pašvaldība

2.54.

Saulkrastu novada dome

2.55.

Rīgas pilsētas dome
Dabas aizsardzības
pārvalde
Madonas novada
pašvaldība
Dabas aizsardzības
pārvalde

2.56.
2.57.
2.58.

Balvu ezerā ielaisti 15 139 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 3 g.

2 200.00

Gulbēra ezerā ielaisti 8500 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 2,3 g.

1 432.80

Tepera ezerā ielaisti 2000 gab. zandartu mazuļi un Bilskas ezerā ielaisti 1500
gab līdaku mazuļi ar vidējo svaru 6 g.
Rojas upes grīvas un Rojas upes grīvai piegulošajos Rīgas jūras līča ūdeņos
nozvejoti 40 taimiņu vaislinieki, kuri pēc nozvejošanas uzglabāti tam speciāli
Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas
paredzētā būrī, kuram tika nodrošināta apsardze, un pēc tam nodoti
upē nepieciešamo vaislinieku nozveja
zivjaudzētavai "Tome" ikru ieguvei un mākslīgai ataudzēšanai to turpmākai
ielaišanai Rojas upē.
Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada
Laukezerā ielaisti 5000 gab. zandartu mazuļi ar vidējo svaru 20 g.
Laukezerā
Daugavas posmā Krustpils novada teritorijā ielaisti 16 500 gab. zandartu mazuļi
Zivju mazuļu ielaišana Daugavā
ar vidējo svaru 20 g.
Saulkrastu novada ūdenstilpēs nozvejoti 46 taimiņu vaislinieki, kuri nodoti
Zivju resursu pavairošana un atražošana
zivjaudzētavai "Tome" ikru ieguvei un mākslīgai ataudzēšanai to turpmākai
Saulkrastu novada ūdenstilpēs 2015.gadā
ielaišanai Aģē, Ķīšupē, Pēterupē un Inčupē, kā arī veikts iepriekš ielaisto
taimiņu mazuļu monitorings.
Zivju krājumu atražošana Buļļupē
Buļļupē ielaisti 39 900 gab. vimbu mazuļi ar vidējo svaru 1,4 g.
Zivju migrācijas ceļu attīrīšana
No sagāztiem kokiem, bebru dambjiem un dūņu sanesumiem attīrīts 2 km garš
Ķemeru nacionālajā parkā
Vēršupītes posms un 1,6 km garš Vecslocenes upes posms.
Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada
Kāla ezerā ielaisti 14 000 gab. līdaku mazuļi ar vidējo svaru 80 g.
Vestienas pagasta Kāla ezerā
Zivju migrācijas ceļu attīrīšana Gaujas nacionālajā No sagāztiem kokiem, bebru dambjiem un dūņu sanesumiem attīrīts 4,5 km
parkā
garš Lenčupes un 3 km garš Strīķupes posms.
KOPĀ PASĀKUMĀ:

980.00

2 000.00

1 602.00
5 940.00

8 026.07
3 629.00
2 578.45
2 206.96
4 716.05
194 829.82

Piezīme: * Zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumā projektu iesniedzēji nespēja realizēt četrus Zivju fonda padomes apstiprinātos projektus: Salaspils novada domes projektu
"Līdaku kāpuru ielaišana Daugavā", Kocēnu novada domes projektu "Līdaku resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā", Višķu pagasta pārvaldes projektu "Daugavpils novada
Višķu pagasta Višķu ezera zivju resursu papildināšana" un Kārsavas novada pašvaldības projektu "Zivju resursu atjaunošana Kārsavas novada Nūmērnes ezerā".

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

Viesītes novada
pašvaldība

3.2.

Daugavpils pilsētas
pašvaldība

Inventāra iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Viesītes novada
ūdenstilpēs
Materiāltehniskā aprīkojuma
iegāde zivju resursu aizsardzības
pasākumiem Daugavpils
pilsētā

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 ar dzinēju aprīkota motorlaiva.

1 772.39

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 kvadricikls un 1 termokamera.

12 712.00
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3.3.
3.4.

Alūksnes novada
pašvaldība
Alūksnes novada
pašvaldība

3.5.

Alūksnes novada
pašvaldība

3.6.

Krāslavas novada dome

3.7.

Višķu pagasta pārvalde

3.8.

Rīgas pašvaldības
policija

3.9.

Dagdas novada
pašvaldība

3.10.

Valsts policija

3.11.

Jēkabpils pilsētas
pašvaldība

3.12.

Rundāles novada dome

3.13.

Limbažu novada
pašvaldība

3.14.

Pārgaujas novada
pašvaldība

3.15.

Riebiņu novada dome

3.16.

Krustpils novada
pašvaldība

Alūksnes ezera zivju resursu
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 laiva un 1 laivas motors.
aizsardzība
Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 termokamera.
aizsardzība un uzraudzība
Alūksnes novada publisko
Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 kvadricikls.
ūdeņu zivju resursu aizsardzība
Zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 termokamera, 3 rācijas un 1 meža
paaugstināšana Krāslavas novadā
novērošanas kamera.
Inventāra iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumu
uzlabošanai
Zivju resursu aizsardzība Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā
Zivju aizsardzības pasākumu
efektivitātes paaugstināšana
Dagdas novada ezeros
Valsts policijas tehniskā nodrošinājuma
modernizēšana zivju resursu aizsardzības
pasākumu kapacitātes paaugstināšanai
Radžu ūdenskrātuves zivju resursu
aizsardzība un uzraudzības
nodrošinājums

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 termokamera.
Kontroles nodrošināšanai iegādāti un uz Rīgas pašvaldības policijas
motorlaivām uzstādīti 6 eholoti ar karšu ploteriem.
Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 bezpilota lidaparāts (kvadrokopters).
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 termokamera, 2 nakts redzamības
iekārtas, 5 augstas izšķirtspējas āra kameras un 1 augstas izšķirtspējas digitāla
videokamera.
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 stiklaplasta laiva ar aprīkojumu, 1
kvadricika piekabe ar aprīkojumu, 1 termokamera un 2 pārvietojamie
videonovērošanas komplekti.

10 043.20
2 000.00
7 600.00

3 672.00

3 390.00
14 932.80
3 193.89

9 603.97

2 161.23

Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu
aizsardzības uzlabošanai Rundāles novada
ūdenstilpēs

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 ponivinilhlorīda piepūšamā laiva, 1 laivas
treilers, 1 laivas motors (benzīna), 1 laivas elektromotors, 1 termokamera un 2
binokļi.

7 539.00

Zivju resursu aizsardzība Limbažu Dūņezerā,
Limbažu Lielezerā un Augstrozes Lielezerā
Nakts redzamības binokļa un meža kameru iegāde
zivju resursu aizsardzībai Pārgaujas novada
ūdenstilpēs
Zivju resursu aizsardzības
pasākumu pilnveidošana Riebiņu
novada ūdenstilpēs

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 iekšdedzes piekarināmais laivu motors, 2
nakts redzamības kameras un 2 meža kameras.

5 086.80

Kontroles nodrošināšanai iegādātas četras meža (medību) kameras ar
aksesuāriem.

1 982.23

Zivju resursu aizsardzība Krustpils
novada ūdenstilpēs

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 laivas dzinējs, 1 globālās pozicionēšanas
sistēma (GPS), 1 pārvietojamā video kamera, 2 meža kameras un 1 tālskatis.

9 254.04

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 nakts redzamības binoklis un 3 meža
kameras.
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985.46

Zivju resursu aizsardzības pasākumi Kokneses
novada publiskajos ūdeņos
Vecpiebalgas novada zivsaimniecības
infrastruktūras attīstība
Zivju resursu izmantošanas kontrole un tās
pastiprināšana Latvijas ūdenstilpēs un jūras
piekrastē

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 motorlaiva ar aprīkojumu, 1 piekabe
motorlaivas pārvadāšanai un 5 meža (medību) kameras.
Kontroles nodrošināšanai iegādātas 2 laivas, 1 piekabe laivas transportēšanai, 2
laivas motori un 1 kvadricikls.

3.17.

Kokneses novada dome

3.18.

Vecpiebalgas novada
pašvaldība

3.19.

Valsts vides dienests

3.20.

Kuldīgas novada
pašvaldība

3.21.

Ķeguma novada dome

3.22.

Burtnieku novada
pašvaldība

3.23.

Dabas aizsardzības
pārvalde

3.24.

Rēzeknes novada
pašvaldība

3.25.

Mērsraga novada
pašvaldība

3.26.

Mākoņkalna pagasta
pārvalde

Mākoņkalna pagasta ūdenstilpju
apsaimniekošana

3.27.

Smiltenes novada dome

Zivju resursu aizsardzības
pasākumi Smiltenes novadā

3.28.

Preiļu novada dome

Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumiem Preiļu novada
ūdenstilpēs

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 gumijas piepūšamā laiva, 1 laivas motors
un 1 piekabe laivas pārvadāšanai.

3.29.

Lielvārdes novada
pašvaldība

Zivju resursu aizsardzības pasākumi Lielvārdes
novada pašvaldības publiskajos ūdeņos

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 motorlaiva, 1 laivas dzinējs un 1 laivas
transportēšanas piekabe.

3.30.

Raunas novada dome

3.31.

Krustpils novada
pašvaldība

Lašveidīgo zivju nārstu uzraudzība
Ventas upē un tehnisko līdzekļu
iegāde zivju resursu aizsardzībai
Ūdeņu bioloģisko resursu
aizsardzība Ķeguma novadā
Burtnieku novada Burtnieku ezera zivju resursu
aizsardzības pasākumu īstenošanai nepieciešamā
aprīkojuma iegāde
Efektīva un mūsdienīga zivju resursu aizsardzība
Latgales un Vidzemes īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās
Zivju resursu uzraudzība un aizsardzība Lubāna
mitrājā

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 2 motorlaivas, 1 gumijas laiva, 2 laivas
dzinēji (20 Zs un 50 Zs) un 1 laivas stāvvietas pārklājs.
Kontroles nodrošināšanai iegādāti 3 infrasarkanās gaismas prožektori, 3 meža
(medību) fotokameras ar stiprinājumu un saules paneli, 3 ūdens un triecienu
izturīgas (GoPro tipa) videokameras ar stiprinājumiem. Tika veikta nārsta vietu
kontrole (apsardze) Ventas upē no 2015.gada 18.oktobra līdz 17.novembrim.
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 motorlaiva ar aprīkojumu un 1
motorlaivas transportēšanas piekabe.
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 RIB tipa motorlaiva ar dzinēju, 2 meža
kameras un 1 termokamera.
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 videokamera, 3 meža kameras, 2
termokameras, 1 binoklis, 3 LED gaismas pieres lukturi un 1 LED gaismas rokas
lukturis.
Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 sniega motocikls.

Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Mērsraga Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 kvadricikls, 1 binoklis, 1 nakts redzamības
novada ūdenstilpēs
ierīce, 1 videokamera, 1 globālās pozicionēšanas sistēma (GPS)

Zivju resursu aizsardzības pasākumi Raunas
novada publiskajos ūdeņos
Zivju resursu aizsardzība Krustpils
novada ūdenstilpēs 2.kārta

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 binoklis un 4 automātiskās fotokameras.
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 eholote un 1 kvadricikls, kā arī veikta
nārsta vietu apsardze 2015.gada novembrī diennakts tumšajā laikā sadarbībā ar
Latvijas Zemessardzi.

12 534.76
10 794.38
42 097.00

6 308.28

18 105.11
9 090.89

11 457.06
8 132.00
8 241.59
1 496.08
13 990.80

6 041.55

15 884.10

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 laiva, 1 laivas motors un 1 piekabe laivas
pārvadāšanai.

2 473.91

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 bezpilota lidaparāts ar papildierīcēm.

3 676.00
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3.32.
3.33.
3.34.
3.35.

Rīgas pašvaldības
policija

Videonovērošanas iekārtu iegāde zivju resursu
aizsardzībai
Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai
Skrundas novada pašvaldība
Skrundas novada pašvaldībā
Alūksnes novada
Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu
pašvaldība
aizsardzība un uzraudzība
Balvu novada pašvaldība

3.36. Daugavpils pilsētas pašvaldība
3.37.

Krustpils novada
pašvaldība

3.38.

Pļaviņu novada dome

3.39.

Raunas novada dome

3.40.

Rēzeknes novada
pašvaldība

5 803.45

Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada
ūdenstilpēs 3.kārta
Zivju resursu aizsardzības pasākumi Pļaviņu
novada publiskajās ūdenstilpēs
Ūdenstilpju uzraudzības un aizsardzības pasākumu
pilnveidošana Raunas novadā
Zivju resursu uzraudzība un
aizsardzība Rēzeknes novada ūdenstilpēs

855.00
7 000.00

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 kvadricikls.

5 211.80

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 bezpilota lidaparāts.

3 356.09

Valsts vides dienesta zvejas kontroles materiāli
tehniskās bāzes stiprināšana

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 lāzera tālmērs, 1 eholote ar kartes ploteri,
3 laivas pārvadāšanas piekabes, 1 digitālā fotokamera, 2 pārnēsājamās globālās
pozicionēšanas sistēmas (GPS), 1 prožektors laivai, 1 gumijas laiva un 1 laivas
pārsegs.

6 590.00

Kontroles nodrošināšanai iegādāts laivas aprīkojums: 1 stāvtents, 1 salokāma
trepe, 1 meklētājprožektors, 1 speciālā skaņas iekārta ar mikrofonu un skaļruni,
1 signāllukturis ar statīvu, 1 distances vadības trose, 1 akumulators ar
akumulatora kasti un klemmēm, 1 masas slēdzis ar kabeli.

1 362.00

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 piepūšamā laiva ar cieto korpusu, 1
eholote, 2 meža (medību) kameras un 1 binoklis.

2 080.50

Alūksnes ezera zivju resursu aizsardzība

3.43.

Dagdas novada
pašvaldība

Zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes
paaugstināšana Dagdas novada ezeros

Krustpils novada
pašvaldība

Kontroles nodrošināšanai iegādātas 2 meža kameras ar aprīkojumu.
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 motorlaiva ar aprīkojumu, 1 piekabe
motorlaivas pārvadāšanai un 1 laivas dzinējs.

3.42.

3.46.

3 394.21

Materiālitehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 aktīvās darbības kamera ar aprīkojumu un
aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā
1 nakts redzamības ierīce.

Alūksnes novada
pašvaldība

Krāslavas novada dome

3 600.00

1 142.88

Valsts vides dienests

3.45.

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 termokamera.

3 361.10

Zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošana Kontroles nodrošināšanai iegādāts un uzstādīts laivas aprīkojums: bākugunis (1
Balvu novadā
kompl.), 1 kronšteins bākugunīm, 1 vadības bloks ar mikrofonu un 1 skaļrunis.

3.41.

3.44. Daugavpils pilsētas pašvaldība

Kontroles nodrošināšanai iegādātas 4 videokameras, kuras uzstādītas uz Rīgas
pašvaldības policijas motorlaivām.
Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 termovizors un 1 pārvietojamā
fotokamera.

Materiālitehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 motorizētais ledus urbis un 1 pozitīvā
aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā
darba tilpuma membrānsūknis (dūņu sūknis) ar aprīkojumu.
Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības
pasākumu efektivitātes uzlabošanai Krāslavas
novadā
Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada
ūdenstilpēs 4.kārta

1 068.01

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 fotokamera un 3 meža kameras.

1 132.80

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 ūdensaugu pļāvējs un 1 niedru grābeklis.

3 795.77
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3.47.

Līvānu novada dome

3.48.

Preiļu novada dome

3.49.

Valsts vides dienests

Aprīkojuma un inventāra iegāde zivju resursu
kontroles un aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Līvānu novadā
Speciālā aprīkojuma iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumiem Preiļu novada
ūdenstilpēs

Kontroles nodrošināšanai iegādātas 2 meža kameras un 1 laivas motors.

4 444.20

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 termokamera un 2 LED gaismas lukturi.

3 980.00

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 laivas dzinējs, 1 eholote ar kartes ploteri, 1
Valsts vides dienesta zvejas kontroles aprīkojuma
laivas pārvadāšanas piekabe, 2 tālskati ar statīvu, 1 pārnēsājamā globālā
iegāde
pozicionēšanas sistēma (GPS), 2 prožektori laivai un 3 binokļi.

4 740.00

KOPĀ PASĀKUMĀ:
329 170.33
Piezīme: ** Zivju resursu aizsardzības pasākumā, Beverīnas novada pašvaldības nespēja realizēt projektu "Beverīnas novada ūdenstilpju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu
īstenošana".

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

Biedrība "Flyfishingteam"

4.2.

Biedrība "LMSF"

4.3.

Biedrība "LMSF"

4.4.

Biedrība "Sporta
makšķerēšana

4.5.

Biedrība "Carp Team Latvia"

4.6.

Biedrība "LMSF"

4.7.

Zinātnes institūts "BIOR"

Latvijas izlases komandas līdzdalība 2015.gada
pasaules meistarsacīkstēs mušiņmakšķerēšanā
Bosnijā un Hercogovinā
Latvijas makšķernieku organizāciju
interešu pārstāvniecība CIPS
2015.gada kongresā Meksikā
Latvijas izlases dalība 2015.gada pasaules
čempionātā zemledus makšķerēšanā Somijā

Atbalstīta Latvijas izlases dalība 35. FIPS-Mouche pasaules čempionātā
mušiņmakšķerēšanā 5 cilvēku sastāvā, kurā Latvija 27 valstu komandu
konkurencē izcīnīja 22. vietu.

4 000.00

Atbalstīta biedrības "LMSF" prezidenta dalība Starptautiskās makšķerēšanas
sporta konfederācijas (CIPS) gadskārtējā kongresā Meksikā.

1 000.00

Atbalstīta Latvijas izlases dalība 2015.gada pasaules čempionātā zemledus
makšķerēšanā Somijā, kurā Latvija 13 valstu komandu konkurencē izcīnīja 4.
vietu.

3 120.00

Latvijas izlases komandas līdzdalība 2015.gada
pasaules čempionātā spiningošanā no laivām
Igaunijā, Viljandē
Latvijas izlases komandas līdzdalība 2015.gada
pasaules meistarsacīkstēs karpu makšķerēšanā
Spānijā

Atbalstīta Latvijas izlases dalība 2015.gada pasaules čempionātā spiningošanā
no laivām Igaunijā, Viljandē 9 cilvēku sastāvā, kurā Latvija 16 valstu komandu
konkurencē izcīnīja 7. vietu.
Atbalstīta Latvijas izlases dalība 2015.gada pasaules meistarsacīkstēs karpu
makšķerēšanā Spānijā 11 cilvēku sastāvā, kurā Latvija 24 valstu komandu
konkurencē izcīnīja 21. vietu.

Latvijas izlases komandas līdzdalība 2015.gada
pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no
krasta Ziemeļīrijā

Atbalstīta Latvijas izlases dalība 2015.gada pasaules pasaules meistarsacīkstēs
spiningošanā no krasta Ziemeļīrijā 6 cilvēku sastāvā, kurās Latvija 10 valstu
komandu konkurencē izcīnīja 4. vietu.

Atbalstīta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
Zinātniskā institūta "BIOR" pētnieces dalība ICES
BIOR pētnieces dalība Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) ikgadējā
ikgadējā zinātniskajā konferencē Kopenhāgenā
zinātniskajā konferencē Kopenhāgenā no 2015.gada 21.līdz 25.septembrim.
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3 240.00

5 500.00

4 054.62

1 200.05

4.8.

Zinātnes institūts "BIOR"

Fotogrāfiju komplekta
izgatavošana ICES konferencei

4.9.

Zinātnes institūts "BIOR"

ICES konferences norises Rīgā
tehniskais nodrošinājums

4.10.

Biedrība "Zaļā upe"

Dalība starptautiskā dabas
aizsardzības kongresā

Izgatavotas 20 augstas kvalitātes fotogrāfijas (izdrukātā veidā un failos), lai
varētu izgatavot A1 formāta plakātu Starptautiskās Jūras pētniecības padomes
(ICES) konferencei.
Iegādātas 750 prezentācijas somas Starptautiskās Jūras pētniecības padomes
(ICES) konferences dalībniekiem.
Atbalstīta biedrības "Zaļā upe" priekšsēdētājas dalība starptautiskajā dabas
aizsardzības kongresā, kas notika Montepjē, Francijā no 2015.gada 2.līdz
6.augustam.
KOPĀ PASĀKUMĀ:

726.00
3 448.50
1 690.00
27 979.17

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

5.1. Daugavpils pilsētas pašvaldība

Sabiedrības informēšanas pasākumu
nodrošināšana Daugavpils pilsētas
ūdensobjektu zivju resursu aizsardzībai

5.2.

Biedrība "Vides inspektoru
apvienība"

Grāmatas "Bušu makšķerēšanas nacionālās
īpatnības"

5.3.

Asociācija "Dzīvesstāsts"

5.4.

Krustpils novada
pašvaldība

5.5.

Biedrība "Jāņa Lapsas
piemiņas biedrība

5.6.

Biedrība "Zivs acs"

5.7.

Biedrība "LMSF"

TV raidījums "Makšķerēšanas noslēpumi"

5.8.

Biedrība "Ozollīči"

Grāmatas "Lašu stāsti" izdošana

5.9.

Biedrība "Vides gidu
asociācija"

Ceļojošā izstāde "Lielas zivis,
mazas zivis"

Lielā Stropu ezera krastā uzstādīti 7 informatīvie stendi. Izgatavoti 150
informatīvie bukleti "Makšķerēšanas noteikumi un Daugavpils pilsētas Lielā
Stropu ezera licencētās makšķerēšanas noteikumi", kuri izsniegti tiem
makšķerniekiem, kas makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā iegādājas licences.

3 630.06

Nodrošināta grāmatas "Bute nāk! Makšķerēšanas nacionālās īpatnības"
izdošana 3000 eksemplāros.

7 000.00

V.Brauna foto kalendārs "Jūrā un krastā" 2016. un Nodrošināta V.Brauna lielformāta mākslas foto kalendāra "Jūrā un krastā"
2017. gadam
2016. un 2017.gadam sagatavošana un nodrukāšana 600 eksemplāros.
Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana Izgatavoti un pie Marinzejas un Baļotes ezeriem uzstādīti 2 informatīvie stendi,
Krustpils novada ūdenstilpju zivju
kuros atspoguļota vispārēja informācija par šiem ezeriem, kā arī atļautajām un
resursu saudzīgai izmantošanai
aizliegtajām darbībām tajos un to tuvumā esošajiem tūrisma objektiem.
Jāņa Lapsas (1930-2006)
marīnistikas darbu izlase
Pētera Jaunzema fotogrāfiju albuma "Piemares
īstenieki" izdošana

Nodrošināta Jāņa Lapsas marīnistikas rakstu izlases izdošana 1000
eksemplāros.
Nodrošināta Pētera Jaunzema fotogrāfiju albuma "Piemares īstenieki"
sagatavošana un izdošana 1000 eksemplāros.
Sagatavoti un TV kanālos OTV un RE: TV parādīti 40 oriģinālraidījumi par
makšķerēšanas tēmu ar raidījumu videoierakstiem (katrs no
oriģinālraidījumiem, kuru aptuvenais ilgums ir 26 minūtes, vismaz 3 reizes
nedēļā rādīts OTV un RE: TV kanālos); raidījumu arhīvs izvietots interneta
portālā.
Radīts pamats grāmatas "Lašu stāsti" izdošanai 500 eksemplāros, nodrošinot
grāmatas dizainu, fotoattēlu, zīmējumu un shēmu izveidi un apstrādi,
maketēšanu un korektūru.
Izveidota interaktīvā ceļojošā izstāde par Latvijas zivīm, to ārējo un iekšējo
uzbūvi, skeletu, vairošanos un dzīves vidi.

10

3 832.57

891.00

7 942.00
3 000.00

20 000.00

2 020.70
17 820.00

5.10.

Limbažu novada
pašvaldība

Makšķernieku informācijas stendi

Nodrošināta 3 informācijas stendu makšķerniekiem izgatavošana un
uzstādīšana pie Limbažu Dūņezera, Limbažu Lielezera un Augstrozes Lielezera.

677.27

10 057.00

5.11.

Biedrība "Vidzemes inovāciju
instruments"

Es PRET maluzvejniecību

Izstrādāts mācību materiāls, kurā iekļauta informācija par patērētāja tiesībām
par informācijas pieprasīšanu iegādājoties zivis, sodu apjomi par nelegālu zivju
tidzniecību, makšķerēšanas kartes un zvejas licences iegādes noteikumi un
izmaksas katrā pašvaldībā, zvejas limiti iekšējos ūdeņos, noteikumi par zveju
iekšējos ūdeņos. Sagatavots pētījums par maluzvejniecības problēmu.

5.12.

Makšķernieku klubs
"Osprey"

TV raidījums "Makšķerē ar Olti"
sadarbībā ar Valsts vides dienestu

Sadarbībā ar Valsts vides dienestu sagatavoti un RE: TV parādīti 9 TV cikla
oriģinālraidījumi „Makšķerē ar Olti”, katrā raidījumā ietverot vienu projekta
sižetu (sižeta garums 13 minūtes); izveidoti DVD ar raidījumu videoierakstiem;
raidījumu arhīvs izvietots interneta portālā.

12 965.97

5.13.

Biedrība "Ziemeļu puse"

Informatīvi izglītojoši TV raidījumi "Makšķerē ar
Olti" un "Jūrā ar Olti"

Sagatavoti un RE: TV parādīti 10 TV cikla oriģinālraidījumi „Makšķerē ar Olti” un
„Jūrā ar Olti”; izveidoti DVD ar raidījumu videoierakstiem; raidījumu arhīvs
izvietots interneta portālā.

6 468.00

5.14.

Biedrība "Darīsim paši"

Tematisks izdevums "Pazīsti, atbalsti, sargā"

Nodrošināta 4 informatīvo izdevumu "Pazīsti, atbalsti, sargā!", kas informē
sabiedrību par zivju resursu saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību,
sagatavošana un izdošana laikraksta "Kurzemnieks" pielikumā.

3 630.00

KOPĀ PASĀKUMĀ:
99 934.57
Piezīme: *** Sabiedrības informēšanas pasākumā biedrība "Makšķernieku organizāciju sadarbības padome" nerealizēja projektu "Jauno makšķerēšanas noteikumu un makšķerēšanas
kodeksa publicēšana".

6. Pasākums „Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā” (maksājumi par 2014.gadu)****
Valsts kasē ieņemtā faktiskā summa par
No Zivju fonda
pašvaldību vai VVD pilnvaroto personu
40% no Valsts kasē ieņemtās faktiskās summas par pašvaldību vai VVD
līdzekļiem
Nr.
Atbalsta saņēmējs
patstāvīgi atklātajiem zivju ieguvi regulējošo
pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem zivju ieguvi regulējošo
izlietotā
normatīvo aktu pārkāpumiem 2014.gadā,
normatīvo aktu pārkāpumiem 2014.gadā, EUR
summa, EUR
EUR
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Ādažu novada dome
Jelgavas nov. pašvaldība
Valsts vides dienests
Dagdas nov. pašvaldība
Alūksnes novada
pašvaldība

320.00
85.38
2 912.30
245.00

128.00
34.15
1 164.92
98.00

128.00
34.15
1 164.92
98.00

860.00

344.00

344.00

11

6.6.

Krustpils novada
pašvaldība

1 225.00

490.00

KOPĀ PASĀKUMĀ:
Piezīme: **** Pasākuma ietvaros tika atbalstīts Jelgavas novada pašvaldības pieteikums par 2012. gadā atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

7. Zivju fonda administratīvie izdevumi
PAVISAM KOPĀ:

12

490.00
2 259.07

7 266.71
700 979.69

