Ar Zivju fonda atbalstu 2017.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.

Medumu pagasta pārvalde

1.2.

Ventspils novada pašvaldība

1.3.

Ādažu novada dome

1.4.

Ogres novada pašvaldība

1.5.

Dabas aizsardzības pārvalde

1.6.

Madonas novada pašvaldība

1.7.

Madonas novada pašvaldība

1.8.

Madonas novada pašvaldība

Lielā Ilgas ezera un Mazā Ilgas ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrādāšana
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
Usmas ezeram
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrādāšana Lielajam
Baltezeram
Ogres novada publisko ezeru ilgtspējīgas
apsaimniekošanas un aizsardzības
pasākumu pilnveide

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Daugavpils novada Lielajam
Ilgas ezeram un Mazajam Ilgas ezeram.

13 79,50

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Ventspils novada Usmas
ezeram.

60 00,00

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Ādažu novada Lielajam
Baltezeram.

9 04,60

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Ogres novada Plaužu ezeram
un Lobes ezeram.

Veikta 20 par ūdensnotekām pārveidotu ūdensteču apsekošana, nosakot
ūdensnoteku nozīmīgākos raksturlielumus, kā arī izdarot zivju uzskaiti. Projekta
Meliorācijas sistēmu atjaunošanas
izpildes rezultātā izveidots pārskats "Valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas vai
ietekme uz zivju bioloģisko daudzveidību
pārbūves darbu ietekme uz zivju faunu un iespējas tās samazināšanai", kā arī
ģeotelpiskie dati par īpaši aizsargājamām zivju sugām apsekotajās ūdens notekās.
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde Madonas novada
Liezēres pagasta Dziļūkstes ezeram
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde Madonas novada
Liezēres pagasta Sezēra ezeram

18 01,16

59 25,81

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Madonas novada Dziļūkstes
ezeram.

5 33,72

Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Madonas novada Sezēres
ezeram.

5 33,72

Kālezera ekoloģiskās situācijas
Izstrādāts Kālezera ilgtspējīgas zivsaimniecības apsaimniekošanas plāns, kura
izvērtēšana, ilgtspējīgas zivsaimniecības izveides laikā tika veikta Kālezera ihtioloģiskā izpēte, zivju barības bāzes izpēte un
apsaimniekošanas plāna izstrāde
iegūto datu analīze un apstrāde.

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
Izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Saldus novada Pakuļu ezeram.
36 87,00
Pakuļu ūdenskrātuvei
KOPĀ PASĀKUMĀ:
2 53 31,51
Piezīme: * Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanas pasākumā Apes novada dome nespēja realizēt Zivju fonda padomes apstiprināto projektu "Zivju monitoringa veikšana Gaujas
1.9.

Saldus novada
pašvaldība

45 66,00
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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

2.2.

Daugavpils novada dome

2.3.
2.4.

Demenes pagasta
pārvalde
Saukas dabas parka
biedrība

Lielā Stropu ezera un Mazā Stropu ezera Lielajā Stropu ezerā ielaisti 24 000 līdaku mazuļi un Mazajā Stropu ezerā ielaisti
zivju resursu pavairošana
1600 līdaku mazuļi.

55 13,73

Vīragnas ezera zivju resursu pavairošana Vīragnas ezerā ielaisti 12 000 līdaku mazuļi.

21 48,96

Briģenes ezera zivju resursu pavairošana Briģenes ezerā ielaisti 13 000 līdaku mazuļi.

34 85,93

Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā Saukas ezerā ielaisti 16 500 līdaku mazuļi.

36 91,03

Medumu ezera zivju resursu pavairošana Medumu ezerā ielaisti 22 000 līdaku mazuļi.

54 49,12

2.5.

Biedrība "Medumu ezers"

2.6.

Salacgrīvas novada dome

Taimiņu smoltu ielaišana Salacas upes
baseinā

2.7.

Salacgrīvas novada dome

2.8.

Rojas novada dome

2.9.

Talsu novada pašvaldība

2.10.

Riebiņu novada dome

2.11.

Riebiņu novada dome

2.12.

Ādažu novada dome

2.13.

Ādažu novada dome

2.14.

Biedrība "Saldus makšķenieku
klubs"

2.15.

Rīgas pilsētas pašvaldība

Zivju krājumu atražošana Juglas ezerā

Juglas ezerā ielaisti 24 500 zandartu mazuļi.

35 57,40

2.16.

Pļaviņu novada dome

Zivju resursu pavairošana Odzes ezerā

Odzes ezerā ielaisti 6500 līdaku mazuļi.

17 49,96

Salacas upē ielaisti 7692 taimiņu mazuļi.

78 30,00

Vaislas taimiņu zveja to populācijas
pavairošanai Salacā

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.

15 05,00

Viengadīgo taimiņu mazuļu ielaišana
publisko ūdenstilpju ihtiofaunas
struktūras pilnveidošanai un resursu
papildināšanai Rojas novadā

Rojas upē ielaisti 7000 taimiņu mazuļi.

57 38,30

Sasmakas ezerā ielaisti 8000 līdaku mazuļi un Lubezerā ielaisti 8000 līdaku mazuļi.

43 94,03

Rušona ezerā ielaisti 50 000 zandartu mazuļi.

89 00,00

Bicānu ezerā ielaisti 12 000 līdaku mazuļi, Kategrades ezerā ielaisti 8000 līdaku
mazuļi un Jāšezerā ielaisti 5000 līdaku mazuļi.

59 00,00

Mazajā Baltezerā ielaisti 25 000 līdaku mazuļi.

57 27,50

Ādažu novada Dūņezerā ielaisti 7500 līdaku mazuļi.

17 18,25

Zivju resursu pavairošana Talsu novada
Sasmakas ezerā un Lubezerā
Zivju resursu pavairošana Riebiņu novada
Rušona ezerā
Zivju resursu pavairošana un atražošana
Riebiņu novada Bicānu, Kategrades
ezeros un Jāšezerā
Zivju resursu pavairošana Ādažu novada
Mazajā Baltezerā
Zivju resursu pavairošana Ādažu novada
Dūņezerā

Strauta foreļu populācijas atjaunošana
Cieceres upē ielaisti 10 000 strauta foreļu mazuļi.
Cieceres upē virs Pakuļu ūdenskrātuves
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15 45,73

2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

Limbažu novada
pašvaldība
Limbažu novada
pašvaldība
Limbažu novada
pašvaldība
Limbažu novada
pašvaldība
Limbažu novada
pašvaldība

2.22.

Pārgaujas novada pašvaldība

2.23.

Jēkabpils novada pašvaldība

2.24.

Priekules novada pašvaldība

2.25.

Krustpils novada pašvaldība

2.26.

Krustpils novada pašvaldība

2.27.

Krustpils novada pašvaldība

2.28.

Krustpils novada pašvaldība

2.29.

Saulkrastu novada dome

2.30.

Saulkrastu novada dome

2.31.
2.32.
2.33.

Bauskas Mednieku un
makšķernieku biedrība
Bauskas Mednieku un
makšķernieku biedrība
Vecpiebalgas novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Limbažu
Dūņezerā
Zivju resursu pavairošana Augstrozes
Lielezerā
Zivju resursu pavairošana Limbažu
Lielezerā
Zivju resursu atjaunošana Umurgas
ūdenstilpē
Vēdzeļu ielaišana Lādes ezerā
Līdaku mazuļu iegāde zivju resursu
atjaunošanai Pārgaujas novada Ķiržu
ezerā
Zivju resursu pavairošana Jēkabpils
novada Bancānu ezerā
Zivju resursu pavairošana Prūšu
ūdenskrātuvē 2017.gadā
Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada
Laukezerā
Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada
Baltezerā (Timsmales ezerā)
Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada
Marinzejas ezerā
Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada
Ildzenieku ezerā

Limbažu Dūņezerā ielaisti 3000 līdaku mazuļi.
Augstrozes Lielezerā ielaisti 25 000 zandartu mazuļi.

53 84,50

Limbažu Lielezerā ielaisti 20 000 zandartu mazuļi.

43 07,60

Umurgas ūdenstilpē ielaisti 5000 ālantu mazuļi.

16 51,65

Lādes ezerā ielaisti 20 000 vēdzeļu mazuļi.

33 88,00

Ķiržu ezerā ielaisti 6000 līdaku mazuļi.

6 62,72

Bancānu ezerā ielaisti 1800 līdaku mazuļi.

1 11,79

Prūšu ūdenskrātuvē ielaisti 6500 zandartu mazuļi.

11 73,00

Laukezerā ielaisti 5000 līdaku mazuļi.

12 87,00

Baltezerā (Timsmales ezerā) ielaisti 4500 līdaku mazuļi.

11 58,30

Marinzejas ezerā ielaisti 6000 līdaku mazuļi.

14 99,30

Ildzenieku ezerā ielaisti 2600 līdaku mazuļi.

6 69,24

Rīgas jūras līča un Aģes upes grīvas teritorijā nozvejoti 46 taimiņu vaislinieki, kuri
Zivju resursu pavairošana un atražošana pēc nozvejošanas uzglabāti tam speciāli paredzētā būrī un pēc tam nodoti
Saulkrastu novada ūdenstilpēs 2017.gadā zivjaudzētavai "Tome" ikru ieguvei un mākslīgai ataudzēšanai to turpmākai
ielaišanai Aģes, Ķīšupes, Pēterupes un Inčupes lejtecēs.
Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana
Inčupes upē Saulkrastu novada teritorijā
2017.gadā
Vimbu un nēģu nārsta vietu atjaunošana
Mūsā Bauskas novadā
Ālantu resursu pavairošana Mūsas un
Mēmeles upēs Bauskas novadā

1 35,33

Inčupes krasti un gultne vairākos posmos atbrīvota no koku sagāzumiem, iztīrīti tās
krasti, nojaukti bebru dambji.
No ūdensaugiem, dūņām, sanesumiem un nosēdumiem attīrīta un pārveidota
Mūsas upes gultne aptuveni 3 hektāru platībā.
Mūsas upē ielaisti 10 500 ālantu mazuļi un Mēmeles upē ielaisti 10 500 ālantu
mazuļi.

Zivju resursu pavairošana un atražošana
Ineša ezerā ielaisti 27 000 zandartu mazuļi.
Vecpiebalgas novada Ineša ezerā
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25 26,35

89 90,00
89 54,00
53 74,53
26 99,85

Zivju resursu pavairošana un atražošana
Alauksta ezerā ielaisti 27 000 zandartu mazuļi.
Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā

2.34.

Vecpiebalgas novada pašvaldība

2.35.

Cēsu novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Cēsu novada
Vaives pagasta Mazuma ezerā

Mazuma ezerā ielaisti 2500 zandartu mazuļi.

5 32,63

2.36.

Madonas novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Madonas
novada Mētrienes pagasta Odzienas
ezerā

Odzienas ezerā ielaisti 4800 zandartu mazuļi.

10 77,76

2.37.

Ludzas novada pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Nirzas ezerā

Nirzas ezerā ielaisti 10 260 līdaku mazuļi.

19 23,65

2.38.

Naukšēnu novada pašvaldība

Naukšēnu novada Rūjas upes zivju
krājumu papildināšana

Rūjas upē ielaisti 6000 līdaku mazuļi.

15 54,18

2.39.

Višķu pagasta pārvalde

2.40.

Kārsavas novada pašvaldība

2.41.

Balvu novada pašvaldība

2.42.

Krāslavas novada dome

2.43.

Līgatnes novada dome

2.44.

Līvānu novada dome

2.45.

Ventspils novada pašvaldība

2.46.

Nīcas novada dome

2.47.

Aglonas novada dome

2.48.
2.49.
2.50.
2.51.

Alūksnes novada pašvaldība
Alūksnes novada pašvaldība
Alūksnes novada pašvaldība
Alūksnes novada pašvaldība

2.52.

Biedrība "Beverīnas ūdeņi"

Daugavpils novada Višķu pagasta Višķu
Višķu ezerā ielaists 15 791 līdaku mazulis.
ezera zivju krājumu papildināšana
Zivju resursu atjaunošana Kārsavas
novada Nūmērnes ezerā
Zandartu mazuļu ielaišana Balvu novada
ezeros
Zivju mazuļu ielaišana Krāslavas novada
Drīdža ezerā

38 38,24

Nūmērnes ezerā ielaisti 7000 līdaku mazuļi.

14 17,50

Balvu ezerā ielaisti 10 000 zandartu mazuļi, Pērkonu ezerā ielaisti 20 000 zandartu
mazuļi un Sprūgu ezerā ielaisti 5000 zandartu mazuļi.

56 00,00

Drīdža ezerā ielaisti 8090 zušu mazuļi.

58 56,06

Gaujas lejtecē nozvejoti lašu vaislinieki, kuri pēc nozvejošanas uzglabāti tam
Agri uz nārstu migrējošo Atlantijas lašu
speciāli izveidotā lašu uzturēšanas kanālā, tālākai ikru ieguvei un mākslīgai
vaislas materiāla ievākšana un izturēšana
ataudzēšanai zivju audzētavā "Kārļi" to turpmākai ielaišanai Gaujā.
Zivju resursu pavairošana Dubnas upes
Dubnas upē ielaisti 5900 līdaku mazuļi.
baseinā
Zivju resursu pavairošana Ventspils
Usmas ezerā ielaisti 20 000 līdaku mazuļi.
novada Usmas ezerā
Zivju resursu pavairošana Bārtas upē
Bārtas upē ielaisti 25 000 vēdzeļu mazuļi.
Nīcas novadā
Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Karašu ezerā ielaisti 2200 līdaku mazuļi, Saviņu ezerā ielaisti 4100 līdaku mazuļi un
Karašu, Saviņu un Kalvīša ezeros
Kalvīša ezerā ielaisti 3000 līdaku mazuļi.
Zandartu pavairošana Sudala ezerā
Zandartu pavairošana Indzera ezerā
Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā
Sīgu pavairošana Alūksnes ezerā
Zivju resursu pavairošana Mācītājmuižas
ezerā

26 99,85

24 95,65

16 06,28
51 42,81
37 69,00
23 15,69

Sudala ezerā ielaisti 14 000 zandartu mazuļi.
Indzera ezerā ielaisti 13 000 zandartu mazuļi.
Alūksnes ezerā ielaisti 24 343 līdaku mazuļi.
Alūksnes ezerā ielaisti 15 000 sīgu mazuļi.

25 83,34
23 49,20
60 00,00
70 00,00

Mācītājmuižas ezerā ielaisti 5500 līdaku mazuļi.

12 85,63
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Zivju resursu pavairošan Dagdas novada Oloveca ezerā ielaisti 13 000 zandartu mazuļi, Kazimirovas ezerā ielaisti 7000
ezeros
zandartu mazuļi un Galšūna ezerā ielaisti 6000 zandartu mazuļi.
Zivju resursu pavairošan Dagdas novada
2.54.
Dagdas novada pašvaldība
Ežezerā ielaisti 18 000 līdaku mazuļi.
Ežezerā
Raķupē iebērti 225 m3 rupjas grants (oļi), izlīdzinot to aptuveni 30 m garā upes
posmā, un ievietoti 25 atsevišķi akmeņi (katra lielums aptuveni 1m3). Uzlabotas
2.55
Dabas aizsardzības pārvalde
Nārsta vietas paplašināšana
lašveidīgo zivju - taimiņu, strauta foreļu un upes nēģa - nārsta un zivju migrācijas
iespējas.
KOPĀ PASĀKUMĀ:
Piezīme:** Zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumā projektu iesniedzēji nespēja realizēt piecus Zivju fonda padomes apstiprinātos projektus:
1) Apes novada domes projekts "Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs";
2) Bauskas Mednieku un makšķernieku biedrības projekts "Vimbu un nēģu nārsta vietu atjaunošana Mēmeles upē Vecumnieku novadā";
3) Smiltenes novada domes projekts "Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Lizdoles un Tepera ezerā";
4) Rēzeknes novada pašvaldības projekts "Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana";
5) Biedrības "Ruckas Viļņi" projekts "Zivju resursu krājumu papildināšana Ruckas ezerā".
2.53.

Dagdas novada pašvaldība

58 79,87
48 26,67

71 26,90
19 57 09,01

3. Pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes un pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”
Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju
Kontroles nodrošināšanai iegādāti 2 binokļi un 1 nakts redzamības ierīce.
resursu aizsardzības pasākumiem
Daugavpils pilsētā
Alūksnes novada publisko ūdenstilpju Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 bezpilota lidaparāts (drons) un veikta
zivju resursu aizsardzība
apmācība bezpilota lidaparāta izmantošanā.
Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 binoklis, 1 tālskatis, 1 planšetdators, 1 sporta
Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana
fotokamera, 1 bezpilota lidaparāts, 2 prožektori laivai un 1 datora ārējais cietais
Riebiņu novada ūdenstilpēs
disks.

14 69,00

Zivju resursu kontroles un aizsardzības
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 laiva (nokomplektēta ar eholoti, laivas dzinēju
pasākumu efektivitātes paaugstināšana
un laivas treileri) un 2 LED lukturi.
Riebiņu novada ūdenstilpēs

50 00,00

3.1.

Daugavpils pilsētas pašvaldība

3.2.

Alūksnes novada pašvaldība

3.3.

Riebiņu novada dome

3.4.

Riebiņu novada dome

3.5.

Ādažu pašvaldības policija

Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Ādažu novada ūdenstilpēs

3.6.

Valsts vides dienests

Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes
uzlabošana

3.7.

Ogres novada pašvaldība

3.8.

Višķu pagasta pārvalde

Kontroles nodrošināšanai iegādātas 2 termokameras un 1 elektroniskie svari.
Kontroles nodrošināšanai iegādātas 4 laivas, 7 laivu dzinēji, 4 piekabes, 1
kvadricikls, 1 piekabe kvadricikla pārvadāšanai, 1 piekabe sniega motocikla
pārvadāšanai, 1 vinča laivai, 4 nakts redzamības brilles, 6 eholotes, 4 termokameras
un 23 GoPro kameru komplekti.

Plaužu un Lobes ezeru apsaimniekošanas Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 niedru pļāvējs, 1 niedru savākšanas grābeklis,
materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde 1 laiva ar motoru un 1 piekabe laivas transportēšanai.
Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 eholote.
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6 52,37

34 34,00

56 25,00

9 81 00,84

50 00,00
8 04,38

3.9.

Krustpils novada pašvaldība

3.10.

Pārgaujas novada pašvaldība

3.11.

Pārgaujas novada pašvaldība

3.12.

Kokneses novada dome

3.13.

Kuldīgas novada
pašvaldība

3.14.

Madonas novada pašvaldība

3.15.

Madonas novada pašvaldība

3.16.

Pļaviņu novada dome

Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 stiklaplasta laiva, 1 laivas motors un 1 eholote.
ūdenstilpēs 2017.gadā
Drona iegāde zivju resursu aizsardzībai
Pārgaujas novada ūdenstilpēs

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 bezpilota lidaparāts.

Eholetes iegāde zivju resursu aizsardzībai
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 eholote.
Pārgaujas novada ūdenstilpēs
Zivju resursu aizsardzības pasākumu
efektivitātes uzlabošana Koknese novada
publiskajos ūdeņos
Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība
Kuldīgas novadā
Aprīkojuma iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai
Madonas novadā
Termokameras iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai

3.18.

Beverīnas novada
pašvaldība

3.19.

Viesītes novada pašvaldība

3.20.

Saldus novada
pašvaldība

Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Saldus novada ūdenstilpēs

3.21.

Rīgas pašvaldības policija

3.22.

Priekules novada
pašvaldība

27 31,95

10 30,00

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 kvadricikls un 1 piekabe kvadricikla
pārvadāšanai.

96 30,00

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 termokamera.
Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 kvadricikls, 1 binoklis, 1 videokamera ar
iebūvētu projektoru, 1 vasaras apģērba un 1 ziemas apģērba komplekts zivju
aizsardzības speciālistam.

Carnikavas novada Pašvaldības policijas
kapacitātes stiprināšana zivju resursu
Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 kvadricikls.
aizsardzības pasākumu izpildes
nodrošināšanai
Zivju resursu aizsardzība Trikātas ezerā,
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 motorlaiva, 1 laivas treileris, 1 laivas motors, 2
Baznīcas ezerā, Pannas ezerā, Dutkas
meža kameras, 1 airu laiva un 1 termokamera.
ezerā un Abulas upē

Carnikavas novada pašvaldība

13 59,20

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 digitālā nakts redzamības ierīce - monoklis, 1
LED tālās gaismas lukturis un 2 ūdensizturīga apģērba komplekti.

Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 bākuguns, 1 kronšteins bākugunīm, 1 ciparu
Pļaviņu novada publiskajās ūdenstilpēs kvalitātes vadības bloks ar mikrofonu, 1 skaļrunis un 1 eholote.

3.17.

34 84,66

Inventāra papildināšana zivju resursu Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 ūdensizturīgs binoklis, 1 nakts redzamības
aizsardzībai Viesītes novada ūdenstilpēs ierīce, 1 bezpilota lidaparāts (drons) un 5 videonovērošanas kameras.

1 06 65,92

34 42,50

16 83,05

73 47,00

85 39,70

26 63,26

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 termokamera.

23 00,00

Laivas iegāde zivju resursu aizsardzībai

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 speciāli aprīkota motorlaiva.

87 12,00

Papildus zivju resursu kontroles un
aizsardzības līdzekļu iegāde Priekules
novada Prūšu ūdenskrātuvei

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 laivas transportēšanas piekabe un 1 binoklis.
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9 37,49

Aprīkojuma modernizācija zivju resursu
aizsardzības pasākumu efektivitātes
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 piepūšamā laiva un 1 laivas motors.
paaugstināšanai Krāslavas novadā

18 53,00

Daugavpils novada dome

Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
Daugavpils novada ezeru zivju resursu
aizsardzības nodrošināšanai

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 laiva, 1 piekabe laivas transportēšanai, 1 laivas
motors, 2 fotokameras, 1 binoklis un 1 nakts optika.

56 47,67

3.25.

Limbažu novada pašvaldība

Zivju resursu aizsardzība Limbažu
Lielezerā, Limbažu Dūņezerā un
Augstrozes Lielezerā

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 elektromotors, 1 akumulators un 2 prožektori.

14 25,43

3.26.

Dabas aizsardzības
pārvalde

3.27.

Dabas aizsardzības pārvalde

Laivu un novērošanas kameru iegāde

3.28.

Smiltenes novada dome

Smiltenes novada Pašvaldības policijas
materiāltehniskā nodrošinājuma
uzlabošana zivju resursu aizsardzībai

3.29.

Preiļu novada dome

3.30.

Reģionālā pašvaldības policija

3.31.

Reģionālā pašvaldības policija

3.32.

Līvānu novada dome

3.33.

Rēzeknes novada pašvaldība

3.34.

Valsts vides dienests

3.35.

Saulkrastu novada dome

3.23.

Krāslavas novada dome

3.24.

Efektīva un mūsdienīga īpaši
Kontroles nodrošināšanai iegādātas 1 termokamera, 2 meža kameras, 1 radars
aizsargājamo zivju sugu aizsardzība īpaši
laivai un divi tālummēri.
aizsargājamās dabas teritorijās
Kontroles nodrošināšanai iegādātas 2 gumijas laivas, 1 airu laiva un 2 meža
kameras.

42 38,00

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 motorlaivas dzinējs.

21 55,58

Zivju resursu aizsardzības pasākumu
Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 bezpilota lidaparāts, 1 digitālā fotokamera, 1
nodrošināšana Preiļu novada ūdenstilpēs binoklis, 1 soma digitālajai fotokamerai un 1 SD karte digitālajai fotokamerai.
Kvadricikla, termokameras un nakts
redzamības iekārtas iegāde zivju resursu
aizsardzībai
Bezpilota lidaparāta, binokļa un divu
gopro tipa kameru iegāde zivju resursu
aizsardzībai
Aprīkojuma iegāde zivju resursu kontroles
un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai
Līvānu novadā
Zivju resursu aizsardzība un uzraudzība
Lubāna mitrājā

Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 kvadricikls, 1 termokamera un 1 nakts
redzamības iekārta.
Kontroles nodrošināšanai iegādāts 1 bezpilota lidaparāts, 2 GoPro tipa kameras un
1 binoklis.
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 laiva.
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 stiklaplasta laiva un 1 laivai piekarināms
benzīna motors.

Zvejas kontroles aprīkojuma uzlabošana
Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 laiva ar motoru.
un ilgtspējas nodrošināšana
Aprīkojuma iegāde aizsardzības
pasākumu nodrošināšanai Saulkrastu
novadā

89 97,00

Kontroles nodrošināšanai iegādāti 2 laivas transportēšanas pārklāji, 1 laivas
stāvvietas pārklājs un 1 termokamera.
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29 14,99

1 14 31,80

29 48,65

1 20 98,79
47 10,00
47 50,00

41 40,00

3.36.

Limbažu novada pašvaldība

3.37.

Riebiņu novada dome

3.38.

Ādažu pašvaldības policija

3.39.

Valsts vides dienests

3.40.

Krustpils novada pašvaldība

3.41.

Limbažu novada pašvaldība

3.42.

Ventspils novada pašvaldība

Zivju resursu aizsardzība Limbažu
Lielezerā, Limbažu Dūņezerā un
Augstrozes Lielezerā

Kontroles nodrošināšanai iegādātas 2 GoPro kameras un 5 stacionāri uzstādāmas
fotokameras.

Zivju resursu pasākumu nodrošināšana Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 laiva, 1 niedru pļāvējs un 1 ūdensaugu
Riebiņu novada ūdenstilpēs
grābeklis.
Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Ādažu novada ūdenstilpēs
Zvejas kontroles tehniskā aprīkojuma
iegāde un uzlabošana
Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada
ūdenstilpēs 2017.gadā
Zivju resursu aizsardzība Lādes ezerā
Zivju resursu aizsardzība Ventspils novada
publiskajās ūdenstilpēs

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 eholote.

8 50,00

50 00,00
32 65,20

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 apsildes sistēma laivai, 1 laivas prožektors un
1 sniega motocikls.
Kontroles nodrošināšanai iegādātas 3 meža kameras un 1 termokamera.
Kontroles nodrošināšanai iegādātas 5 meža kameras.

1 00 00,00
55 58,45
9 00,00

Kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 termālā nakts kamera.

18 71,00
KOPĀ PASĀKUMĀ:

27 93 67,88

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.

BDR "LMSF"

4.3.

BDR "LMSF"

4.4.

BDR "Sporta
makšķerēšana

4.5.

BDR "Carp Team Latvia"

Latvijas izlases komandas līdzdalība
2017.gada pasaules meistarsacīkstēs
mušiņmakšķerēšanā Slovākijā

Atbalstīta Latvijas izlases komandas dalība 2017.gada pasaules meistarsacīkstēs
mušiņmakšķerēšanā Slovākijā, kurā Latvija 29 valstu komandu konkurencē izcīnīja
22. vietu.

Biedrības "LMSF" prezidenta un biedrības pārstāvja piedalīšanās Starptautiskās
Latvijas makšķernieku organizāciju
makšķerēšanas sporta konfederācijas (CIPS) gadskārtējā kongresā Prāgā, Čehijā.
interešu pārstāvniecība CIPS 2017.gada Panākta vienošanās, ka Latvija līdz 2017.gada FIPSed (Saldūdens sporta
kongresā Čehijā
makšķerēšanas starptautiskā federācija) izpildkomitejas 2017.gada novembra sēdei
sagatavos aktualizētu piedāvājumu organizēt Latvijā, Rīgā CIPS kongresu 2019.gadā.
Latvijas izlases komandas līdzdalība
2017.gada pasaules meistarsacīkstēs
spiningošanā no krasta Itālijā

Atbalstīta Latvijas izlases komandas dalība 2017.gada pasaules meistarsacīkstēs
spiningošanā no krasta Itālijā, kurā Latvija 16 valstu komandu konkurencē izcīnīja
12. vietu.

Latvijas izlases komandas līdzdalība
Atbalstīta Latvijas izlases komandas dalība 2017.gada pasaules čempionātā
2017.gada pasaules čempionātā
spiningošanā no laivām Krievijā, kurā Latvija 13 valstu komandu konkurencē ieguva
spiningošanā no laivām Konakovo, Tveras
13. vietu.
apgabalā, Krievija
Latvijas izlases komandas līdzdalība
2017.gada pasaules meistarsacīkstēs
karpu makšķerēšanā Ungārijā

Atbalstīta Latvijas izlases komandas dalība 2017.gada pasaules meistarsacīkstēs
karpu makšķerēšanā Ungārijā, kurā Latvija 26 valstu komandu konkurencē izcīnīja
10. vietu, kā arī ieguva 3.vietu pāru sacensībās.
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50 00,00

9 40,00

33 65,00

50 50,00

48 40,00

4.6. BDR "Makšķernieku klubs Osprey"

Starptautiskās pieredzes apzināšana
tehnoloģisko risinājumu jomā "Ķer un
atlaid!" sacensību organizēšanā un
tiesāšanā

Izpētīta starptautiskā pieredze makšķerēšanas sacensību tiesāšanā vienās no
prestižākajām Eiropas sacensībām - "Worl Predator Classic" (WPC) Nīderlandē.
Sastādīta atskaite par tiesāšanas praksi WPC un analizēta tās pielietošanas iespēja
Latvijā. Atskaite publicēta biedrības "Makšķerēšanas organizāciju sadarbības
padome" tīmekļvietnē.

34 85,00

4.7.

Zinātniskais institūts "BIOR"

Zinātniskā institūta "BIOR" pārstāvja
dalība Starptautiskās jūras pētniecības
padomes apmācības kursos Dānijā

Zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta pētnieka dalība
Starptautiskās Jūras pētniecības padomes apmācības kursos "Ievads par zvejas
akustisko apsekojumu skaitliskajiem rādītājiem" Dānijā. Apgūtas jaunākās
tendences zivju hidroakustisko uzskaišu reisu organizēšanā, akaustiko datu
apstrādē un statistiskajā krājumu lielumu un struktūras aprēķināšanā.

20 06,55

Zinātniskais institūts "BIOR"

Zinātniskā institūta "BIOR" pārstāves
dalības starptautiskajā zinātniskajā
konferencē Austrijā

Zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta pētnieces dalība
starptautiskajā zinātniskajā konferencē "8th International Symposium on
Sturgeons" Austrijā. Iegūtas zināšanas par storu audzēšanu, aizsardzību, ikru ieguvi,
selekciju u.c., kas tiks izmantotas, lai konsultētu Latvijas uzņēmējus.

16 54,00

4.9.

Zinātniskais institūts "BIOR"

Zinātniskā institūta "BIOR" pārstāves
dalība starptautiskajā zinātniskajā
konferencē Horvātijā

Zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta pētnieces dalība
starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Acquaculture Europe 2017" Horvātijā.
Latvijas pārstāve sniedza referātu konferences dalībniekiem par lašveidīgo zivju
atražošanas vēsturi Latvijā. Nodibināti kontakti ar Norvēģijas Zinātnes un
tehnoloģijas universitāti u.c. institūcijām.

16 20,00

4.10.

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

LLU Veterinārmedicīnas fakultātes
pārstāvja dalība starptautiskajā
zinātniskajā konferencē

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes studentes
dalība konferencē "18th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish"
Apvienotajā Karalistē. Iegūtas zināšanas un pieredze par jaunākajiem pētījumiem
zivju un vēžu slimību patoloģijā un diagnostikā.

23 59,37

KOPĀ PASĀKUMĀ:

3 03 19,92

4.8.

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

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Iegādātie 6 kausi un 6 medaļas tika pasniegti personām, kas ieguva pirmās 3 vietas
Makšķerēšanas sacensību organizēšana
individuālajā un komandu disciplīnā pēc makšķerēšanas sacensību norises Lielajā
Lielajā Stropu ezerā
Stropu ezerā.

1 62,86

5.2.

BDR "Vides inspektoru apvienība"

Izdota grāmata "Populārākās makšķerēšanas vietas Latvijā" (2500 eks.), kas sniedz
Grāmatas "Populārākās makšķerēšanas
informāciju par to, kā, kur un kad vislabāk makšķerēt un gūt labus lomus,
vietas Latvijā" izdošana
piebraukšanas un nakšņošanas iespējām pie ūdenstilpes u.c.

1 37 00,00
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5.3.

BDR "LMSF"

5.4.

BDR "Liepājas 15.vsk.atbalsta
biedrība"

5.5.

Asociācija "Dzīvesstāsts"

Televīzijas raidījums "Makšķerēšanas
noslēpumi"

Teorētiskās un praktiskās nodarbībās nometnes ietvaros jaunieši izglītoti par
Skolēnu vasaras nometnes "Mytilus
Baltijas jūras ekosistēmas darbības pamatprincipiem un iepazīstināti ar jūrā
edulis - Baltijas jūras atdzimšana vai gals" sastopamajiem organismiem, kuri uzlabo ūdens kvalitāti un vairo zivju nārsta
vietas, jo īpaši ziemeļu ēdamgliemeni.
Izdots lielformāta sienas kalendārs par Latvijas zvejnieku tēmu 2018 un
2019.gadam, kas ilustrēts ar 28 Valda Brauna mākslinieciskām melnbaltām
Valdis Brauns "Sienas kalendārs par
fotogrāfijām (500 eks.). Līdzās sienas kalendāram nodrukāts arī neliels galda
Latvijas zvejnieku tēmu 2018-19"
formāta kalendārs (500 eks.), kas ietver 24 mēnešus ilustrējošas fotogrāfijas un
sākuma fotogrāfijas katram gadam.

5.6.

Carnikavas novada pašvaldība

Sabiedrības informēšanas un izglītošanas
pasākumi par zivju resursu racionālu un
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību Carnikavas novadā

5.7.

BDR "Ziemeļu puse"

Informatīvi izglītojošas TV filmas
"Makšķerēšanas sports Latvijā" izveide

5.8.

Neformālas izglītības ekspertu
asociācija

Gribi kļūt makšķernieks?

5.9.

Burtnieku novada pašvaldība

Sabiedrības informēšanas pasākumu
īstenošana par Burtnieku ezeru

5.10.

BDR "Vidzemes inovāciju
instruments"

Zivs dzīve

Riebiņu novada pašvaldība

Sabiedrības informēšanas pasākumu
nodrošināšana Riebiņu novada
ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai

5.11.

Sagatavoti un TV kanālā RE: TV parādīti 26 oriģinālraidījumi par makšķerēšanas
tēmu ar raidījumu videoierakstiem (katram no oriģinālraidījumiem vismaz divi
atkārtojumi); raidījumu arhīvs izvietots interneta portālā.

2 50 00,00

37 58,40

41 48,00

Iegādāti 3 skārienjutīgi ekrāni un 5 "roll-up" stendi, kas paredzēti pārvietojamai
ekspozīcijai. Izstrādāta interaktīvās ekspozīcijas programmatūra, tostarp interaktīvā
spēle, nodrošinot iespēju veikt sabiedrības informēšanu par zivju resursu saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību Carnikavas novadā.

1 12 95,86

Izveidota un iesniegta demonstrēšanai Re:TV filma "Makšķerēšanas sports Latvijā".
Filmas pirmizrāde notika Re:TV 2018.gada 26.janvārī plkst.21:30. Filma izvietota
interneta portālā.

1 04 06,80

Izveidota internetā bāzēta spēle "Gribi būt makšķernieks?", par paraugu ņemot
pasaulē populāro spēli "Gribi būt miljonārs?". Izveidotā spēle ir orientēta un zivju
resursu un dabas aizsardzību un to ir plānots papildināt arī turpmāk, papildinot
spēli ar jauniem jautājumiem, atbildēm un video materiāliem.

2 29 68,00

Izdoti 2500 bukleti par Burtnieka ezeru, uzstādīti 3 jauni informatīvie stendi,
atjaunoti 2 informatīvie stendi un izgatavotas 10 informatīvās planšetes, kurās
atspoguļota informācija par Burtnieka ezera pētījumu rezultātiem, sniegtas
noderīgas ziņas par makšķerēšanas un atpūtas iespējām pie Burtnieka ezera.
Izgatavotas 400 Bērnu krāsojamās grāmatas pirmsskolas vecuma bērniem par
Burtnieka ezerā sastopamajām zivju sugām.

33 09,44

Paredzēts izveidot jaunākā skolas vecuma bērniem paredzētas 20 multiplikācijas
filmiņas, kuras atspoguļo 20 dažādas zivju dzīves epizodes. ***

89 84,80

Pie Rušonas ezera, Bicānu ezera un Jāšezera uzstādīti trīs informatīvie stendi par
pasākumiem zivju aizsardzības nodrošināšanai un licencēto makšķerēšanu Riebiņu
novada ūdenstilpēs; izdoti 3000 informatīvie bukleti, kas pieejami vietās, kur notiek
licenču pārdošana. Buklets elektroniski pieejams tīmekļvietnē www.riebini.lv

22 13,80
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5.12.

BDR "MOSP"

5.13.

Biedrība "Zivju gani"

5.14.

Biedrība "Usmas krasts"

5.15.

Dabas muzeja atbalsta biedrība

5.16.

Demenes pagasta pārvalde

5.17.

Limbažu novada pašvaldība

Uzlaboti, koriģēti un nodrukāti bukleti krievu un angļu valodā, kuros ietverti
Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.800 "Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" (20 000 eks. krieviski un 20 000 eks.
angliski).
Sagatavoti un RE: TV parādīti 12 TV cikla oriģinālraidījumi „Makšķerē ar Olti”;
Informatīvi izglītojošu TV raidījumu
izveidoti DVD ar raidījumu videoierakstiem; raidījumu arhīvs izvietots interneta
"Makšķerē ar Olti" izveide
portālā.
Izveidota tīmekļvietne www.usmasezers.lv, kas informē sabiedrību par licencētās
Mājas lapas www.usmasezers.lv izveide makšķerēšanas noteikumiem Usmas ezerā, atļautajiem zvejas un makšķerēšanas
rīkiem, makšķerēšanas licenču iegādes vietām.
izveidota izstāde "Zvīņu spoguļos" par zivīm un vides jautājumiem Latvijā, izgatavoti
7 izstāžu stendi, izdots izstādes buklets (1000 eksemplāri) un izveidots aktivitāšu
Izstāde "Zvīņu spoguļos"
piedāvājums pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem - spēles un
saliekamattēli jeb 'puzles'.
Sabiedrības informēšanas pasākumu
Uzstādīti 4 informatīvie stendi un izgatavoti 150 informatīvie bukleti sabiedrības
nodrošināšana Daugavpils novada
informēšanai par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Briģenes ezerā,
Demenes pagasta ūdensobjektu zivju
ierobežojumiem ezera izmantošanā un par makšķerēšanas noteikumu ievērošanu.
resursu aizsardzībai
Jauno makšķerēšanas noteikumu un
makšķerēšanas kodeksa publicēšana
angļu un krievu valodās

1 20 51,28

1 92 32,44

17 99,88

70 29,90

25 43,64

Zini, sargā un copē!

Laikā no 2017.gada maija līdz novembrim reizi mēnesī 4200 eksemplāros izdots un
Alojas, Krimuldas un Salacgrīvas novadā izplatīts informatīvs izdevums "Zini, sargā
un copē!", lai sabiedrību informētu par nozīmīgākajām vietējām ūdenstilpēm, tajās
sastopamajām zivju un vēžu sugām u.c. Izdevums elektroniskā formātā publicēts
Limbažu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.limbazi.lv

35 15,05

Iegādātas 10 grāmatas "Makšķerējam zivis", 10 grāmatas "Copes meistara padomi"
un makšķerēšanas aprīkojums, kas izmantots, lai mācītu Ļaudonas pagasta bērnus
un jauniešus apgūt makškerēšanu kā sporta veidu, kā arī piekopt veselīgu dzīves
veidu. Iegādātais inventāru un mācību literatūra tiks izmantots mācību vajadzībām
arī turpmāk.

35 30,38

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

50 39,89

5.18.

Biedrība "Savieši"

Makšķerēšanas skola "Zelta zivtiņa"

5.19.

BDR "Darīsim paši"

Tematisks pielikums "Pazīsti, atbalsti,
sargā!"

KOPĀ PASĀKUMĀ:
16 06 90,42
Piezīme: *** Zivju fonda padomes 15.12.2017.sēdē tika pieņemts lēmums neapstiprināt biedrības “Vidzemes inovācijas instruments” projekta “Zivs dzīve” pabeigšanu, neaizmaksāt
atlikušo projekta finansējuma daļu un no projekta īstenotāja pieprasīt pilnībā pabeigt projektu līdz 2018.gada 28.februārim, nodrošinot arī projekta ietvaros izveidotā mācību materiāla
saskaņošanu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Valsts vides dienestu

6. Pasākums „Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību
nodrošināšanā” (maksājumi par 2016.gadu)
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Nr.

Atbalsta saņēmējs

6.1.
6.2.
6.3.

Raunas novada dome
Alūksnes novada pašvaldība
Riebiņu novada dome

Valsts kasē ieņemtā faktiskā summa
par pašvaldību vai VVD pilnvaroto
personu patstāvīgi atklātajiem zivju
ieguvi regulējošo normatīvo aktu
pārkāpumiem 2016.gadā, EUR

40% no Valsts kasē ieņemtās faktiskās summas par pašvaldību vai VVD
pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem zivju ieguvi regulējošo
normatīvo aktu pārkāpumiem 2016.gadā, EUR

4 55,00
2 00,00
1 40,00

1 82,00
80,00
56,00
KOPĀ PASĀKUMĀ:

7. Zivju fonda administratīvie izdevumi
Zivju fonda pasākumu kārtu izsludināšana izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Zivju fonda atzinības raksti un ar tiem saistītās naudas balvas, Zivju fonda
padomes sēžu, t.sk. izbraukuma sēdes, organizēšana, Zivju fonda polpularizēšana (pildspalvas, USB kartes, uzlīmes ar Zivju fonda simboliku, brošūras un
infografikas ar informāciju par Zivju fondu) u.c.
PAVISAM KOPĀ:
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No Zivju fonda
līdzekļiem
izlietotā
summa, EUR
1 82,00
80,00
56,00
3 18,00

1 51 71,91
70 69 08,65

