Ar Zivju fonda atbalstu 2016.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”
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde Krāslavas novada ezeriem
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde un zivsaimnieciskā izpēte Krustpils novada
ūdenstilpēs
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
atjaunošana Ādažu novada Dūņezeram un
Mazajam Baltezeram

1.1.

Krāslavas novada dome

1.2.

Krustpils novada
pašvaldība

1.3.

Ādažu novada dome

1.4.

Ādažu novada dome

1.5.

Vecpiebalgas novada
pašvaldība

1.6.

Vecpiebalgas novada
pašvaldība

1.7.

Vecpiebalgas novada
pašvaldība

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde Vecpiebalgas novada Alauksta ezeram

1.8.

BIOR

ICES konferences Rīgā tehnisko prasību
nodrošinājums

1.9.

Dabas aizsardzības
pārvalde

Pīkstes Misgurnus fossilis resursu izpēte un
ietekmējošie faktori dabiskās un antropogēni
ietekmētās ūdenstilpēs

1.10.

Cēsu novada pašvaldība

1.11.

Smiltenes novada dome

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Krāslavas novada Ārdavas
ezeram un Lielajam Gaušļa ezeram.

1512,58

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Timsmales ezeram
(Baltezeram), veikta Marinzejas ezera un Baļotes ezera zivsaimnieciskā izpēte.

5965,08

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Dūņezeram un Mazajam
Baltezeram.

3806,68

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Kadagas ezeram un
izstrāde Ādažu novada Kadagas ezeram un Vējupei Vējupei.
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Juvera ezeram un Taurenes
izstrāde Vecpiebalgas novada Juvera un Taurenes
ezeram.
ezeriem
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Ineša ezeram.
izstrāde Vecpiebalgas novada Ineša ezeram
Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Alauksta ezeram.
Nodrošināta ICES (Starptautiskā jūras pētniecības padome) gadskārtējās
zinātniskās konferences norise viesnīcā Radisson Blue Hotel Latvia no
2016.gada 18.līdz 23.septembrim.

3735,95

939,10
1465,56
1465,56

33242,18

Veikta pīkstes Misgurnus fossilis resursu izpēte dabiskās un antropogēni
ietekmētās ūdenstilpēs, kā rezultātā paaugstināta izpratne par sugai piemēroto
biotopu apstākļiem un apdraudošajiem faktoriem.

5983,80

Mazuma ezera izpēte, ilgtspējīga zivsaimniecības
Veikta Mazuma ezera ekoloģiskā stāvokļa izpēte, izstrādāti ezera
apsaimniekošanas plāna un zivsaimnieciskās
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi un sarīkots informatīvs seminārs par
ekspluatācijas noteikumu izstrāde
ezera apsaimniekošanu.

2062,09

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde Smiltenes novada Lizdoles ezeram

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Lizdoles ezeram.
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602,59

1.12.

Dagdas novada
pašvaldība

Jolzas, Patmalnieku un Janovas ezeru
Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Jolzas ezeram,
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Patmalnieku ezeram un Janovas ezeram.
KOPĀ PASĀKUMĀ:

1670,03
62451,20

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. Daugavpils pilsētas pašvaldība

Šūņu ezera un Stropaka ezera zivju resursu
pavairošana

Šūņu ezerā ielaisti 7000 līdaku mazuļi un Stropaka ezerā ielaisti 700 līdaku
mazuļi.

1575,50

Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana

Lielajā Stropu ezerā ielaisti 25 000 zandartu mazuļi.

3769,15

2.2.

Daugavpils pilsētas
pašvaldība

2.3.

Vērēmu pagasta pārvalde

2.4.

Saukas dabas parka
biedrība

2.5.

Valkas novada dome

2.6.

Salacgrīvas novada dome

Taimiņu populācijas pavairošana Salacā

2.7.
2.8.

Salacgrīvas novada dome
Maltas pagasta pārvalde

Nēģu populācijas pavairošana Salacas upē
Pušas ezera zivju krājumu papildināšana

2.9.

Rojas novada dome

2.10.

Rojas novada dome

2.11. Burtnieku novada pašvaldība

Zivju resursu atražošana un pavairošana Vērēmu
Adamovas ezerā ielaisti 17 000 līdaku mazuļi.
pagasta Adamovas ezerā
Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā

Saukas ezerā ielaisti 18 000 zandartu mazuļi.

3995,00
5214,00

Zivju resursu pavairošana un atražošana Cepšu Cepšu ezerā ielaisti 2500 līdaku mazuļi, Valda ezerā ielaisti 2500 līdaku mazuļi,
ezerā, ezerā Valdis, Bērzezerā, Zāģezerā un ezerā Bērzezerā ielaisti 1000 līdaku mazuļi, Zāģezerā ielaisti 1000 līdaku mazuļi,
Salainis
Salaiņa ezerā ielaisti 7000 zandartu mazuļi.

3080,00

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.

2330,00

Salacā ielaisti 2 000 000 nēģu kāpuri.
Pušas ezerā ielaisti 17 000 zandarta mazuļi.
Rojas upes grīvas un Rojas upes grīvai piegulošajos Rīgas jūras līča ūdeņos
nozvejoti 44 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.
Viengadīgo taimiņu mazuļu ielaišana publisko
ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai Rojas upē ielaisti 6000 taimiņu mazuļi.
un resursu papildināšanai Rojas novadā
Burtnieku novada Burtnieku ezera zivju resursu
papildināšana 2016.gadā

Burtnieku ezerā ielaisti 18 000 zandartu mazuļi.

3160,00
3887,73

4675,44

5742,18

6000,00

2.12.

Riebiņu novada dome

Zandarta mazuļu iegāde un ielaišana Riebiņu
Salmeja ezerā ielaisti 10 000 zandartu mazuļi, Kaučera ezerā ielaisti 4000
novada Salmeja ezerā, Kaučera ezerā un Jašezerā zandartu mazuļi, Jāšezerā ielaisti 9000 zandartu mazuļi.

4384,00

2.13.

Ādažu novada dome

Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā
Mazajā Baltezerā ielaisti 15 000 zandartu mazuļi.
Baltezerā

2945,45
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2.14.

Ādažu novada dome

Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā Dūņezerā ielaisti 25 000 zandartu mazuļi.

2.15.

Līgatnes novada dome

Zivju resursu pavairošana, atražošana un
dažādošana Ratnieku ezerā

2.16.

Līgatnes novada dome

Agri uz nārstu migrējošo Atlantijas lašu vaislas
materiālu ievākšana un izturēšana

2.17.
2.18.

Pļaviņu novada dome
Rīgas pilsētas pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Odzes ezerā
Zivju krājumu atražošana Buļļupē

2.19.

Biedrība "Sabiedriskās vides
pārvalde Durbe"

Zivju mazuļu papildināšana Durbes ezerā

2.20.

Kaunatas pagasta pārvalde

Ratnieku ezerā ielaisti 5000 līdaku mazuļi.
Gaujas lejtecē nozvejoti lašu vaislinieki, kuri pēc nozvejošanas uzglabāti tam
speciāli izveidotā lašu uzturēšanas kanālā, kuram tika nodrošināta apsardze,
tālākai ikru ieguvei un mākslīgai ataudzēšanai zivju audzētavā "Kārļi" to
turpmākai ielaišanai Gaujā.
Odzes ezerā ielaisti 14 000 zandartu mazuļi.
Buļļupē ielaisti 28 000 zandartu mazuļi.

4909,09
1089,29

6330,00
2581,71
3557,40

Durbes ezerā ielaisti 6200 zandartu mazuļi.

2000,00

Zivju resursu pavairošana Idzepoles un Pārtavas
ezeros

Idzepoles ezerā ielaisti 4800 zandartu mazuļi un Pārtavas ezerā ielaisti 8300
zandartu mazuļi.

2962,70

2.21. Pārgaujas novada pašvaldība

Līdaku un zandartu mazuļu iegāde zivju resursu
atjaunošanai Pārgaujas novada ūdenstilpēs

Ungura ezerā ielaisti 10 000 līdaku mazuļi un Sāruma ezerā ielaisti 7000
zandartu mazuļi.

3544,69

2.22. Pārgaujas novada pašvaldība

Alatu atražošana Braslas upes lejtecē

Braslā ielaisti 30 000 alatu kāpuri.

1550,00

Prūšu ūdenskrātuvē ielaisti 8355 līdaku mazuļi.

1414,00

Laukezerā ielaisti 5000 līdaku mazuļi.

2046,11

Ildzenieku ezerā ielaisti 2600 līdaku mazuļi.

1064,03

Baļotes ezerā ielaisti 12 000 līdaku mazuļi.

4910,66

Timsmales ezerā ielaisti 4500 līdaku mazuļi.

1841,50

2.23.

Priekules novada pašvaldība

2.24.

Krustpils novada pašvaldība

2.25.

Krustpils novada pašvaldība

2.26.

Krustpils novada pašvaldība

2.27.

Krustpils novada pašvaldība

2.28.

Saulkrastu novada dome

2.29.

Saulkrastu novada dome

2.30.

Saulkrastu novada dome

Zivju resursu pavairošana Prūšu ūdenskrātuvē
2016.gadā
Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada
Laukezerā 2016.gadā
Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada
Ildzenieku ezerā
Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes
ezerā 2016.gadā
Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils
novadaTimsmales ezerā

Aģes, Ķīšupes un Pēterupes lejtecēs ielaisti 5000 taimiņu smolti. Saulkrastu
novada ūdenstilpēs nozvejoti taimiņu vaislinieki, kuri nodoti zivjaudzētavai
"Tome" ikru ieguvei un mākslīgai ataudzēšanai to turpmākai ielaišanai
Saulkrastu novada ūdenstilpēs.
Pēterupes krasti un gultne vairākos posmos atbrīvota no lielgabarīta
Dabisko nārsta vietu atjaunošana Pēterupes upē
būvgružiem, upe attirīta no koku sagāzumiem, iztīrīti tās krasti, nojaukti bebru
Saulkrastu novada teritorijā
dambji.
Zivju resursu pavairošana un atražošana
Saulkrastu novada ūdenstilpēs 2016.gadā

Dabisko nārsta vietu atjaunošana Ķīšupes upē
Saulkrastu novada teritorijā

Ķīšupes krasti un gultne vairākos posmos atbrīvota no lielgabarīta būvgružiem,
upe attirīta no koku sagāzumiem, iztīrīti tās krasti, nojaukti bebru dambji.
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8999,85

8815,00

8915,00

2.31.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.

Bauskas novada pašvaldība
Vecpiebalgas novada
pašvaldība
Vecpiebalgas novada
pašvaldība
Vecpiebalgas novada
pašvaldība
Vecpiebalgas novada
pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles upē Mūsā ielaisti 8000 līdaku mazuļi un Mēmelē ielaisti 8000 līdaku mazuļi.
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
Mārcienas pagasta Labones ezerā
Zivju resursu pavairošana Madonas novada
Mētrienas pagasta Odzienas ezerā
Zivju resursu pavairošana Madonas novada
Vestienas pagasta Kāla ezerā
Zivju resursu pavairošana Madonas novada
Ošupes pagasta Lubāna ezerā
Zivju resursu pavairošana Madonas novada
Lazdonas pagasta Rāceņu ezerā
Zivju resursu pavairošana Madonas novada Aronas
pagasta Lielais Līdēris ezerā

2.36.

Madonas novada pašvaldība

2.37.

Madonas novada pašvaldība

2.38.

Madonas novada pašvaldība

2.39.

Madonas novada pašvaldība

2.40.

Madonas novada pašvaldība

2.41.

Madonas novada pašvaldība

2.42.

Balvu novada pašvaldība

Zivju resursu palielināšana Balvu novada ezeros

2.43.

Krāslavas novada dome

Zivju mazuļu ielaišana Krāslavas novada ezeros

2.44.

Viesītes novada pašvaldība

2.45.

Līvānu novada dome

2.46.

Līvānu novada dome

Biedrība "Saldus makšķernieku
klubs"
Biedrība "Saldus makšķernieku
2.48.
klubs"
2.49.
Rundāles novada dome
2.47.

2.50.

Alūksnes novada pašvaldība

4061,71

Juvera ezerā ielaisti 8000 zandartu mazuļi.

1600,00

Ineša ezerā ielaisti 25 000 līdaku mazuļi.

6000,00

Alauksta ezerā ielaisti 25 000 līdaku mazuļi.

6000,00

Taurenes ezerā ielaisti 3000 zandartu mazuļi.

600,00

Labones ezerā ielaisti 2600 līdaku mazuļi.

592,79

Odzienas ezerā ielaisti 4800 līdaku mazuļi.

1263,62

Kāla ezerā ielaisti 20 000 līdaku mazuļi.

2500,00

Lubāna ezerā ielaisti 28 000 līdaku mazuļi.

6000,00

Rāceņu ezerā ielaisti 3500 līdaku mazuļi.
Lielajā Līdēra ezerā ielaisti 10 000 zandartu mazuļi.
Pērkonu ezerā ielaists 11 021 zandartu mazulis, Balvu ezerā ielaisti 9049 līdaku
mazuļi un Sprūgu ezerā ielaisti 4800 zandartu mazuļi.
Indras ezerā ielaisti 6000 zandartu mazuļi, Skaistas ezerā ielaisti 4300 zandartu
mazuļi, Bolta ezerā ielaisti 4000 zandartu mazuļi un Varnaviču ezerā ielaisti
4000 zandartu mazuļi.

667,22
1780,50
5312,00
3472,86

Zivju resursu pavairošana un atražošana Viesītes
Viesītes ezerā ielaisti 5030 līdaku mazuļi.
novada Viesītes ezerā

1228,33

Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā

1633,50

Dubnas upē ielaisti 300 000 līdaku kāpuri.

Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā Daugavā Līvānu novada teritorijā ielaisti 9300 zandartu mazuļi.
Strauta foreļu populācijas atjaunošana Cieceres
upē virs Pakuļu ūdenskrātuves
Zivju resursu pavairošana Pakuļu ūdenskrātuvē
2016.
Zivju resursu pavairošana Lielupes augštecē
Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā

2178,00

Cieceres upē virs Pakuļu ūdenskrātuves ielaistas 10 000 strauta foreļu mazuļi.

1394,00

Pakuļu ūdenskrātuvē ielaisti 8000 zandartu mazuļi.

1750,00

Lielupē ielaisti 25 000 līdaku mazuļi.

5845,37

Alūksnes ezerā ielaisti 25 000 zandartu mazuļi.

6000,00
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2.51.

Alūksnes novada pašvaldība

Zandartu pavairošana Sudala ezerā

Sudala ezerā ielaisti 14 000 zandartu mazuļi.

2000,00

2.52.

Alūksnes novada pašvaldība

Zandartu pavairošana Indzera ezerā

Indzera ezerā ielaisti 13 000 zandartu mazuļi.

2000,00

2.53.

Smiltenes novada dome

Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada
Bilskas un Blomes ezerā

2.54.

Biedrība "Beverīnas ūdeņi"

Zivju resursu pavairošana Mācītājmuižas ezerā

2.55.

Preiļu novada dome

2.56.

Auces novada pašvaldība

2.57.

Biedrība "Mālpils zivīm"

2.58.

Talsu novada pašvaldība

2.59.

Ventspils novada pašvaldība

Zandarti - Puzes ezerā

2.60.

Dagdas novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Dagdas ezerā

2.61.

Dabas aizsardzības pārvalde

Zivju migrācijas ceļu attīrīšana

2.62.

Dabas aizsardzības pārvalde

Nārsta vietas paplašināšana

2.63.

Biedrība "Ruckas viļņi"

Papildināt zivju resursu krājumus Ruckas ezerā

Ruckas ezerā ielaisti 4000 līdaku mazuļi.

968,00

2.64.

Kocēnu novada dome

Zandartu resursu atjaunošana Kocēnu novada
Vaidavas ezerā

Vaidavas ezerā ielaisti 4000 zandartu mazuļi.

987,84

Zivju resursu pavairošana Preiļu novada Pelēču
ezerā
Zivju resursur atjaunošana Auces novada Lielauces
ezerā
Zivju resursu palielināšana Mālpils novada
ūdenskrātuvēs
Zivju resursu pavairošana Talsu novada Sasmakas
ezerā un Lubezerā

Bilskas ezerā ielaisti 800 zandartu mazuļi un Blomes ezerā ielaisti 400 līdaku
mazuļi.

322,21

Mācītājmuižas ezerā ielaisti 5500 līdaku mazuļi.

1393,62

Pelēču ezerā ielaisti 7000 līdaku mazuļi.

2032,80

Lielauces ezerā ielaisti 1600 līdaku mazuļi.

2323,20

Brūnu HES ūdenskrātuvē tika ielaisti 4104 līdaku mazuļi un Mālpils HES
ūdenskrātuvē tika ielaisti 2500 līdaku mazuļi
Sasmakas ezerā ielaisti 5000 līdaku mazuļi un Lubezerā ielaisti 7000 līdaku
mazuļi.

1536,10
3484,80

Puzes ezerā ielaisti 5000 zandartu mazuļi.

1815,00

Dagdas ezerā ielaisti 15 000 zandartu mazuļi.
Vēršupītē attīrīts 3,5 km garš posms, izvākti 49 koki, likvidēti 14 sanesumi,
nojaukti 8 bebru dambji. Vecslocenes upītē no sanesumiem attīrīts 0,5 km garš
upes posms, nojaukti 4 bebru dambji,.
Raķupē iebērts 45 m3 rupja grants - oļi un 10 atsevišķi akmeņi (lielums līdz
1m3), izlīdzinot tos aptuveni 15 m garā posmā.

3793,35

KOPĀ PASĀKUMĀ:

2659,89
2918,08

205404,27

Piezīme: * Zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumā projektu iesniedzēji nespēja realizēt trīs Zivju fonda padomes apstiprinātos projektus: Līgatnes novada domes projektu
"Zivju resursu pavairošana un atražošana Līgatnes upē", Mērsraga novada pašvaldības projektu "Ālantu populācijas saglabāšana un pavairošana Engures ezerā" un Jēkabpils pilsētas
pašvaldības projektu "Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Radžu ūdenskrātuvē".

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
Ūdeņu uzraudzības uzlabošanai iegādāts 1 niedru pļāvējs ar papildaprīkojumu.
aizsardzības pasākumiem Daugavpils pilsētā

3.2.

Alūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 eholote.
aizsardzība

Alūksnes novada pašvaldība
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10567,50
2799,00

Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu
aizsardzības uzlabošanai Riebiņu novada
ūdenstilpēs

3.3.

Riebiņu novada dome

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 termokamera un 2 LED lukturi.

3.4.

Ādažu pašvaldības policija

3.5.

Valsts vides dienests

3.6.

Ogres novada pašvaldība

3.7.

Burtnieku novada
pašvaldība

3.8.

Krustpils novada pašvaldība

3.9.

Pārgaujas novada pašvaldība

3.10.

Līgatnes novada dome

3.11.

Liepājas pilsētas pašvaldība

3.12.

Kuldīgas novada
pašvaldība

3.13.

Madonas novada pašvaldība

Zivju resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšana Madonas novada ūdenstilpēs

Kontroles nodrošināšanai iegādātas 3 laivas, 3 lavas piekaramie motori un 3
laivu treileri.

8270,59

3.14.

Pļaviņu novada dome

Zivju resursu aizsardzības pasākumi Pļaviņu
novada publiskajās ūdenstilpēs

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 termokamera un 2 nakts redzamības
binokļi.

2573,72

Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada
Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 kvadricikls.
administratīvās teritorijas ūdenstilpēs
Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes
stiprināšana
Ogres novada publisko ūdeņu zivju resursu
aizsardzības pilnveide
Burtnieku novada Burtnieku ezera zivju resursu
aizsardzības pasākumu īstenošanai nepieciešamā
aprīkojuma iegāde
Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada
ūdenstilpēs 2016.gadā
Laivas un motora iegāde zivju resursu aizsardzībai
Pārgaujas novada ūdenstilpēs
Speciālās tehnikas iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumiem Līgatnes novadā
Zivju resursu aizsardzība Liepājas pilsētas
ūdenstilpēs
Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas
novadā

Kontroles nodrošināšanai iegādātas 6 laivas, 7 laivu dzinēji, 8 eholotes, 32
rācijas, 9 rāciju antenu magnēti, 11 tālskati, 1 piekabe laivas pārvadāšanai, 8 Go
Pro kameru komplekti, 13 videokameras un 9 rokas GPS.

Kocēnu novada dome

3.17.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu
aizsardzības uzlabošanai Kocēnu novada
ūdenstilpēs
Zivju resursu aizsardzība Jūrmalas pilsētas
administratīvajā teritorijā

8129,66

85809,28

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 kvadricikls un 1 piekabe ar tentu
kvadricikla pārvadāšanai.

9300,51

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 eholote.

2492,00

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 videonovērošanas kamera ar attālinātu
vadību, 2 meža kameras un 1 laiva ar aprīkojumu.

5182,42

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 laiva un 1 laivas motors.

2175,00

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 kvadricikls, 1 termokamera un 5 meža
kameras.
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 termokamera, 1 eholote, 1 laiva, 1 laivas
piekabe un 1 laivas dzinējs.
Kontroles nodrošināšanai iegādāta1 eholote, 1 piepūšamā laiva, 1 laivas dzinējs
un 1 piekabe laivas pārvadāšanai.

Carnikavas novada Pašvaldības policijas
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 motorlaiva ar papildaprīkojumu,
3.15. Carnikavas novada pašvaldība kapacitātes stiprināšana zivju resursu aizsardzības
piekaramais laivas dzinējs un treileris.
pasākumu izpildes nodrošināšanai
3.16.

3047,61

14981,89
12227,74
3716,10

12280,00

Kontroles nodrošināšanai iegādātas 3 meža (medību) kameras, 2 piepūšamās
laivas, 2 laivas benzīna motori un 1 laivas elektromotors.

4724,97

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 kvadricikls, 2 laivas piekaramie motori un
2 tālskati.

10146,00
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3.18.

Salacgrīvas novada dome

3.19.

Rīgas pašvaldības policija

3.20.

Priekules novada
pašvaldība

3.21.

Alūksnes novada pašvaldība

3.22.

Jaunjelgavas novada
dome

3.23.

Limbažu novada pašvaldība

3.24.

Dabas aizsardzības
pārvalde

3.25.

Dabas aizsardzības pārvalde

3.26.

Līvānu novada dome

Kontroles nodrošināšanai iegādātas 2 tīkla āra kameras, 2 tīkla termokameras
un 1 video serveris.
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 piepūšamā laiva ar uzstādītu dzinēju pilnā
Laivas un dzinēja iegāde Zivju resursu aizsardzībai
komplektācijā.
Zivju resursu aizsardzība Salacas upē

Zivju resursu kontroles un aizsardzības līdzekļu
iegāde Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvei

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 - gumijas laiva ar aprīkojumu, 1 laivas
piekaramais motors un 1 piekabe laivas transportēšanai.

Zivju resursu aizsardzība Alūksnes novada
Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 kvadricikls.
Veclaicenes pagasta ezeros
Zivju resursu aizsardzības pasākumi Jaunjelgavas Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 ar dzinēju aprīkota motorlaiva, 1 eholote
novada publiskajos ūdeņos
un 1 piekabe laivas pārvadāšanai.
Zivju resursu aizsardzība Lādes ezerā

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 kvadricikls.

Kontroles nodrošināšanai iegādāti 2 bezpilota lidaparātu koplekti un 2
bezpilota lidaparātu vadības planšetdatori.
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 laiva, 1 eholote, 1 laivas motors, 10 rācijas
Efektīva un mūsdienīga zivju resursu aizsardzība
un 1 laivas dzinējs, kas aprīkots ar lādēšanas iekārtu, akumulatoru, prožektoru
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
un aizsargkasti.
Aprīkojuma iegāde zivju resursu kontroles un
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Līvānu Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 termokamera un 1 LED lukturis.
novadā
KOPĀ PASĀKUMĀ:
Zivju resursu aizsardzība no gaisa

5926,73
14698,00
2986,63
6480,00
14030,87
7600,00
4373,99
7742,15

3598,10
265860,46

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

Latvijas izlases komandas līdzdalība 2016.gada
Eiropas meistarsacīkstēs mušiņmakšķerēšanā
Polijā

Atbalstīta Latvijas izlases komandas dalība 2016.gada Eiropas meistarsacīkstēs
mušiņmakšķerēšanā Polijā, kurā Latvija 16 valstu komandu konkurencē izcīnīja
6. vietu.

4000,00

Biedrības "LMSF" prezidenta piedalīšanās Starptautiskās makšķerēšanas sporta
Latvijas makšķerēšanas sporta organizāciju
konfederācijas (CIPS) kongresā Portugālē. Panākta vienošanās, ka Latvija
interešu pārstāvniecība CIPS 2016.gada kongresā sagatavos piedāvājumus Latvijā organizēt pasaules čempionātu zemledus
makšķerēšanā un spiningošanā no laivām, kā arī CIPS kongresu 2017.gadā.

900,00

Latvijas izlases komandas līdzdalība 2016.gada
pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā no krasta
Slovākijā
Latvijas izlases komandas līdzdalība 2016.gada
pasaules čempionātā spiningošanā no laivām
Lough Ree, Īrija

Atbalstīta Latvijas izlases dalība 2016.gada pasaules meistarsacīkstēs
spiningošanā no krasta Slovākijā, kurā Latvija 17 valstu komandu konkurencē
izcīnīja 14. vietu.
Atbalstīta Latvijas izlases komandas dalība 2016.gada pasaules čempionātā
spiningošanā no laivām Lough Ree, Īrija, kurā Latvija 17 valstu komandu
konkurencē izcīnīja 5. vietu.
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2134,00

4905,00

4.5.

Biedrība "Carp Team Latvia"

4.6.

Biedrība "Gaujas ilgtspējīgas
attīstības biedrība"

Latvijas izlases komandas līdzdalība 2016.gada
pasaules meistarsacīkstēs karpu makšķerēšanā
Francijā
Biedrības biedru un sadarbības partneru dalība
starptautiskās apmācībās Zviedrijā par lašveidīgo
zivju resursu ekonomiski pamatotu aizsardzību un
atražošanu

Atbalstīta Latvijas izlases komandas dalība 2016.gada pasaules meistarsacīkstēs
karpu makšķerēšanā Francijā 10 cilvēku sastāvā, kurā Latvija 26 valstu
komandu konkurencē izcīnīja 21. vietu.

6600,00

Trīs dienu apmācības Zviedrijā, Morumas pilsētā par Morumas upes
apsaimniekošanu, makšķerēšanas tūrisma ekonomisko pienesumu un valsts
institūciju iesaisti apsaimniekošanas īstenošanā.

4055,00

KOPĀ PASĀKUMĀ:

22594,00

5. Pasākums „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” **
Sabiedrības informēšanas pasākumu
Izdoti 1000 informatīvie bukleti, ar kuriem sabiedrība informēta par licencētās
5.1. Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošināšana Daugavpils pilsētas ūdensobjektu makšķerēšanas ieviešanu Lielajā Stropu ezerā, vispārīgajiem makšķererēšanas
zivju resursu aizsardzībai
noteikumiem un licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

5.2.

Biedrība "Vides inspektoru
apvienība"

"Latvijas avīzes "Makšķernieka gadagrāmatas"" ietvaros (9000 eksemplāri)
MK noteikumu "Makšķerēšanas, vēžošanas un
iespiesti Ministru kabineta 22.12.2015.noteikumi Nr.800 "Makšķerēšanas,
zemūdens medību noteikumi"Nr.800 (22.12.2015.)
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", kā arī komentāri par
komentāru izdošana
makšķerēšanas tiesiskajā regulējumā notikušajām galvenajām izmaiņām.
Sagatavoti un TV kanālā RE: TV parādīti 25 oriģinālraidījumi par makšķerēšanas
tēmu ar raidījumu videoierakstiem (katrs no oriģinālraidījumiem, kuru
Televīzijas raidījums "Makšķerēšanas noslēpumi" aptuvenais ilgums ir 26 minūtes, vismaz reizi divās nedēļās rādīts RE: TV kanālā,
katram raidījumam vismaz divi atkārtojumi); raidījumu arhīvs izvietots
interneta portālā.

3876,84

1839,00

5.3.

Biedrība "LMSF"

5.4.

Biedrība "Liepājas
15.vsk.atbalsta biedrība"

Sarīkota vasaras skolēnu nometne, kuras laikā skolēni apguva Baltijas jūras
Skolēnu vasaras nometne "Apaļais jūrasgrundulisekosistēmas pamatprincipus, iepazinās ar jūrā sastopamajām invazīvajām
2016"
sugām, apguva zvejas rīku sagatavošanu zvejai, devās pārgājienos u.c.

3051,00

5.5.

Krustpils novada pašvaldība

Izdota brošūra "Ar makšķeri uz Krustpils novadu" (2000 eks.), kurā ietverta
informācija par licencēto makšķerēšanu Baļotes ezerā, iespiesti Ministru
Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana kabineta 22.12.2015.noteikumi Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un
Krustpils novada ūdenstilpju zivju resursu
zemūdens medību noteikumi" un sniegts apraksts par ezeriem un upēm
saudzīgai izmantošanai 2016.gadā
Krustpils novadā. Ustādīti divi stendi pie Daugavas (Krutpils pagastā un Kūku
pagastā), kuros atspoguļota informācija par atļautajām un aizliegtajām
darbībām makšķerēšanā.

1430,99

5.6.

Makšķernieku klubs
"OSPREY"

Sagatavoti un RE: TV parādīti 12 TV cikla oriģinālraidījumi „Makšķerē ar Olti” un
Informatīvi izglītojošs TV raidījums "Makšķerē ar
„Jūrā ar Olti”; izveidoti DVD ar raidījumu videoierakstiem; raidījumu arhīvs
Olti"un "Jūrā ar Olti"
izvietots interneta portālā.
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25000,00

14930,28

5.7.

Biedrība "Ziemeļu puse"

5.8.

Dabas aizsardzības
pārvalde

Izveidota un iesniegta demonstrēšanai Re:TV filma "Forele un brālēns". Filmas
pirmizrāde notika Re:TV 2017.gada 11.janvārī plkst.21:30. Filma izvietota
Informatīvi izglītojoša TV filma "Forele un brālēns"
interneta portālā. Paredzēti 2 semināri ar filmas demonstrēšanu un ekspertu
diskusijām 2017.gada februārī un martā.

10406,80

Salacgrīvā izveidota izstādes ekspozīcija, par pamatu ņemot laša dzīves stāstu.
No izstādes ieguvēji būs dažāda vecuma un dažādu interešu apmeklētāji makšķernieki, vietējie iedzīvotāji, tūristi, jo izstāde, izmantojot teoriju un
spēles, ļauj iepazīt ūdenī mītošo floru un faunu.

18000,00

Lasis godā celts!

Kokneses novada svētku ietvaros izveidots interaktīvs spēles modelis par ūdens
Sabiedrības informēšanas pasākumi par Kokneses
ekosistēmas darbības pamatprincipiem, pasākuma dalībnieki informēti par
novada ūdenstilpju zivju resursiem, to saglabāšanu
Daugavā esošajiem mikroorganismiem, jaunākie pasākuma apmeklētāji
un aizsardzību
iesaistīti ūdens ekosistēmas izzināšanas procesā, izmantojot zīmēšanu u.c.

1000,00

5.9.

Kokneses novada dome

5.10.

Biedrība "Vidzemes inovāciju
instruments"

Bērns un zivju aizsardzība

Izstrādāts saturs 30 multiplikācijas epizodēm (teksti, varoņi utml.). Katra
epizode ir ne ilgāka par 3 minūtēm ar ierunātiem dialogiem. Materiāli publicēti
interneta vietnē www.armakskeri.lv un Youtube vietnē.

15549,60

5.11.

Valsts vides dienests

Sabiedrības informēšana par
VVD veikto makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību,
kā arī zvejas noteikumu kontroli
Latvijā 2016.gadā

Izveidotas 6 digitālās infografikas, kas dod iespēju sabiedrībai uzzināt par
aktualitātēm zvejas un makšķerēšanas kontroles jomā Latvijā, tādējādi veidojot
Valsts vides dienestam pozitīvu tēlu un uzlabojot organizācijas darba
atpazīstamību sabiedrībā.

1632,78

5.12.

Biedrība "MOSP"

Izstrādāts brošūras (64 lappuses) teksts, konceptuāli vienots dizains un makets,
Jauno makšķerēšanas noteikumu un makšķernieka
veikta bilžu apstrāde. Brošūra ievietota interneta vietnē
kodeksa publicēšana
"https://failiem.lv/u/uge3k7fs". Paredzēta brošūras druka 45 000 eks.

15000,00

5.13.

Biedrība "Darīsim paši"

Tematisks izdevums "Pazīsti, atbalsti, sargā!"

Nodrošināta 6 informatīvo izdevumu "Pazīsti, atbalsti, sargā!", kas informē
sabiedrību par zivju resursu saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību,
sagatavošana un izdošana laikraksta "Kurzemnieks" pielikumā.

5039,89

KOPĀ PASĀKUMĀ:
116757,18
Piezīme: ** Sabiedrības informēšanas pasākumā biedrība "C.ALBULA" nerealizēja projektu "Bērnu un jauniešu izglītošana par dabā esošajām ekosistēmām un to savstarpējām
mijiedarbībām".

6. Pasākums „Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā” (maksājumi par 2015.gadu
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Nr.

6.1.
6.2.

Atbalsta saņēmējs

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
patstāvīgi atklātajiem zivju ieguvi regulējošo
pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem zivju ieguvi regulējošo
izlietotā
normatīvo aktu pārkāpumiem 2015.gadā,
normatīvo aktu pārkāpumiem 2015.gadā, EUR
summa, EUR
EUR

Alūksnes novada
pašvaldība
Rīgas pašvaldības policija

3 99,45

1 59,78

35 90,35

14 36,14
KOPĀ PASĀKUMĀ:

1436,14
1595,92

PAVISAM KOPĀ:

7769,22
682432,25

7. Zivju fonda administratīvie izdevumi
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159,78

